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Opinnäytetyön tarkoituksena oli havainnoida työntekijöiden kuvamateriaalin 
käyttöä vuorohoitopäiväkodin arjessa. Tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden 
ja vanhempien mielipide kuvamateriaalin hyödyntämisestä työmenetelmänä. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tukea työntekijöitä lisäämään kuvamateriaalien 
käyttöä päivähoidon arjessa. 
 
Teoreettinen viitekehys muodostui varhaiskasvatuksen sekä alle 4-vuotiaan 
lapsen kehityksen määrittelemisestä. Lisäksi työssä käsiteltiin teoreettisesti vuo-
rohoitoa ja kasvatuskumppanuutta. Huomio kiinnittyi myös vuorovaikutuksen, 
osallisuuden sekä kielen kehityksen tukemiseen varhaiskasvatuksessa. 
 
Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja kehittämispainotteinen. Yhteistyökump-
panina toimi Espoon kaupunki, Suomenojan päiväkoti. Menetelmänä käytettiin 
osallistuvaa havainnointia työntekijöiden keskuudessa. Henkilökunnan, lasten ja 
vanhempien kokemuksen saatiin kuuluviin kyselylomakkeiden avulla. 
 
Saatujen tulosten mukaan kuvamateriaalien käyttö vuorohoitopäiväkodin arjes-
sa hyödyttää kaikkia lapsia, erityisesti kaksikielisiä sekä erityisen tuen tarpees-
sa olevia lapsia. Kuvamateriaalin käyttö auttaa lapsia hahmottamaan päiväjär-
jestystä sekä ennakoimaan tulevia tapahtumia. Kuvamateriaalin hyödyntäminen 
työmenetelmänä vaatii työntekijältä sitoutumista sekä motivaatiota. Vanhemmat 
kokivat tärkeimmäksi lasten yksilöllisten hakuaikojen linkityksen eli lapsen oman 
kuvan laittamisen kuvitettuun päiväjärjestykseen.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Lemola, Heidi. Using pictures at shift day care. Helsinki, Autumn 2015, 53 p., 5 
appendices. Language: Finnish. Diaconia University of Applied Sciences. De-
gree Programme in Social Services. Degree: Bachelor of Social Services. 
 
The aim of this thesis was to observe how pictures are used at shift day care 
and to find measures to increase the use of pictures at early education. The 
goal was to encourage employees to use pictures more often.  
 
The definitions of both early education and the development of children under 
four years are presented. In addition, shift day care and educational partnership 
are elaborated. Attention is also paid to how to support interaction, participation 
and language learning.  
 
This study was carried out in co-operation with the city of Espoo in Suomenoja 
Day Care Centre. Participative observation was used as a method. The opin-
ions of the employees, children and parents were asked by questionaire. 
 
The results showed that using pictures at the shift day care helps every child, 
especially bilingual children and those who need special support for learning. It 
helps children to understand the schedule and predict what will happen. Em-
ployees have to be motivated and committed to using pictures. According to 
parents the most important benefit was that the individual schedules were in-
cluded in the illustrated schedule of the day care.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: early education, development of children, educational partnership, 
participation, interaction, pictures. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Espoossa lapsiperheiden vuorohoidon tarve päiväkodissa on lisääntynyt viime 

vuosina, koska vanhempien ilta- ja viikonloppujen työvuorot ovat lisääntyneet. 

Vuorohoidossa lapsen hoitopäivät ovat epäsäännöllisiä ja eripituisia. Alle kou-

luikäisen lapsen on vaikeaa hahmottaa päivän pituutta ja hänen on vaikea ym-

märtää, miksi hänet haetaan toisena päivänä ennen päivällistä ja toisena päivä-

nä hän onkin yötä. Lapsen ajankäsite ei vielä riitä hahmottamaan päivän ja ajan 

kulkua. Yksi varhaiskasvatuksen ammattilaisen tärkein tehtävä onkin luoda lap-

selle mahdollisimman turvallinen ja luottavainen ympäristö. 

 

Rutiinit, säännöt, kuvat ja struktuurit tukevat lapsen kasvua ja kehitystä (Aro & 

Siiskonen 2014, 189). Halenius (2012, 51–52) toteaa, että kuvamateriaalin hyö-

dyntäminen päivähoidon arjessa tukee edellä mainittua lapsen kasvua ja kehi-

tystä, ympäristön hahmottamista sekä toiminnan ja leikin selkiyttämistä. Kuva-

materiaalin on todettu tukevan myös lapsen kielen kehitystä. Etenkin maahan-

muuttajataustaisten lasten on todettu hyötyvän kuvien käytöstä. Tähän liittyen 

sain ideaksi tehdä opinnäytetyöni kuvien käytöstä vuorohoitopäiväkodissa. 

 

Opinnäytetyöni aihe on työelämälähtöinen ja kehittämispainotteinen. Opinnäyte-

työn yhteistyökumppanina toimi Espoon kaupunki, kunnallinen päiväkoti. Tein 

opinnäytetyöni Suomenojan päiväkotiin. Suomenojan päiväkoti on vuorohoito-

päiväkoti. Työskentelen itse samassa päiväkodissa. Valitsin opinnäytetyön ai-

heen sen ajankohtaisen tematiikan vuoksi. Lapsen ylimääräinen stressi vähe-

nee, kun rutiinit, säännöt ja struktuuri ovat tasapainossa (Halenius 2012, 51–

52). Tästä syystä kuvamateriaalin kehittäminen oli koko talon yhteinen kehittä-

miskohde. Tämän takia opinnäytetyöni aihe liittyi ajankohtaisesti päiväkodin 

arkeen. Opinnäytetyötä varten tein osallistuvaa havainnointia 0–3-vuotiaiden 

ryhmissä. Havainnoin työntekijöiden kuvien käyttöä osana päivähoidon arkea. 

Osallistuva havainnointi sijoittui lokakuu 2014- toukokuu 2015 väliselle ajalle. 

Työskentelin itse Ketunpoikien ryhmässä lastentarhanopettajana. 0–3-

vuotiaiden ryhmässä kaikista tärkeintä on turvallisuuden luominen, perustoimin-

tojen harjoitteleminen sekä kielen kehityksen tukeminen. Molemmissa päivähoi-
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toryhmissä on moninaisuutta sekä monikulttuurisuutta. Tällöin erityishuomio 

kielen kehityksen tukemiseen on tarpeen. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli havainnoida työntekijöiden kuvamateriaalin 

käyttöä vuorohoitopäiväkodin arjessa. Tarkoituksena oli myös selvittää työnteki-

jöiden ja vanhempien mielipide kuvamateriaalin hyödyntämisestä työmenetel-

mänä. Opinnäytetyön tavoitteena on tukea työntekijöitä lisäämään kuvamateri-

aalien käyttöä päivähoidon arjessa. Käytin opinnäytetyön aineistonkeruumene-

telmänä osallistuvaa havainnointia sekä kyselylomakkeita, joiden avulla sain 

työntekijöiden ja vanhempien äänen kuuluviin.  

 

Opinnäytetyöni rakentuu toiminnallisen opinnäytetyön ympärille. Työn alussa 

käyn teorian avulla läpi yleisesti varhaiskasvatuksen sekä kasvatuskumppa-

nuuden merkitystä vuorohoitopäiväkotiin peilaten. Tämän jälkeen kuvailen 1–3- 

vuotiaan lapsen kasvun kehitystä sekä varhaiskasvattajan merkityksestä uuden 

työmenetelmän käyttöönotossa. Yleisen osion jälkeen kerron tarkemmin työni 

suunnittelusta, toteutuksesta sekä arvioinnista pitäen työni tarkoituksen ja ta-

voitteet punaisena johtolankana alusta saakka. Lopuksi arvioin työn toteutumis-

ta sekä omaa ammatillista kasvua ja kehitystä peilaten niitä sosionomin kompe-

tensseihin sekä lastentarhanopettajan pedagogisen osaamisen vaatimuksiin. 
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2 VARHAISKASVATUS 

 

 

2.1 Varhaiskasvatus päivähoidon näkökulmasta 

 

Perheiden ja lasten palvelu- ja tukimuodot koostuvat eri osa- alueista. Perhei-

den parissa työskenteleviä tahoja ovat muun muassa neuvolat, terveyspalvelut, 

terveydenhuolto, lastensuojelu opetustoimi ja varhaiskasvatus (Opetus- ja kult-

tuuriministeriö 2014, 38). Varhaiskasvatus sisältää suunnitelmallisen ja tavoit-

teellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden lapsen parhaaksi. 

Varhaiskasvatuksen keskeisenä toimintamallina on nostettu esiin pedagogiikka. 

(Opetus ja kulttuuriministeriö 2015a.) 

 

Suomen varhaiskasvatus perustuu Yhdistyneitten kansakuntien Lapsen oikeuk-

sien sopimukseen. Peruslähtökohtana on, että lapsen oikeus tasa-arvoiseen 

kohteluun ja hyvään elämään tulee toteutua. Päivähoitolaki ja varhaiskasvatuk-

sen valtakunnalliset linjaukset ohjaavat suomalaista päivähoitoa. (Halme & Va-

taja 2011, 9.) Varhaiskasvatuksen arvopohjana toimii lapsen ihmisarvo, joka 

pohjautuu lasten oikeuksia koskevaan yleissopimukseen. Tästä arvosta on erik-

seen nostettu neljä yleisperiaatetta esille. Ensimmäinen on lapsen oikeus tasa-

arvoiseen kohteluun sekä syrjintäkieltoon. Toiseksi lapsen etu on aina otettava 

huomioon. Kolmanneksi lapsella on oikeus elämään ja täysipainoiseen kehitty-

miseen. Neljänneksi lapsen mielipide on huomioitava. (Stakes 2005, 14.) 

 

Stakes laati vuonna 2003 asiakirjan varhaiskasvatuksen laadusta, varhaiskas-

vatussuunnitelman eli Vasun. Varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin vuonna 

2005. (Nurmilaakso & Välimäki 2011, 6.) Stakesin eli nykyisen Terveyden- ja 

hyvinvoinnin laitoksen laatimassa varhaiskasvatussuunnitelmassa on varhais-

kasvatuksen tavoitteeksi määritelty lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja 

oppimisen tukeminen. Vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten vuorovaiku-

tus lapsen eri ikävaiheissa on varhaiskasvatuksen pääteemana. Lapsen koko-

naisvaltainen huomioiminen vaatii vanhempien sekä kasvatuksen ammattilaisen 

saumatonta yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta. (Stakes 2005, 11.) Seuraa-

vassa kuviossa on koonti varhaiskasvatuksen toimintalinjauksista. 
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Kuvio 1. Varhaiskasvatuksen toimintalinjaukset 

 

 

Varhaiskasvatuksen muotoja ovat päiväkodit, perhepäivähoidot ja erilaiset ker-

ho- ja leikkitoiminnot. Myös esiopetus on toiminnallista varhaiskasvatusta. Var-

haiskasvatuslain uudistus astui voimaan 1.8.2015. Tällöin myös esiopetus 

muuttui velvoitteeksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015b.) Kunnan palvelura-

kenteen lisäksi markkinoille on tullut viimeisten vuosien aikana enenevissä 

määrin yksityiset sekä kolmannen sektorin palveluntarjoajat (Opetus- ja kulttuu-

riministeriö 2014, 9). Kunnallisella puolella perheille on tarjolla erilaisia vaihtoeh-

toja päivähoitopaikkoihin riippuen vanhempien työajoista. Päivähoitopaikka voi 

olla päiväpäiväkodissa tai sitten vuorohoitopäiväkodissa, mikäli vanhemmilla 

itsellään on vuorotyö.  

  

Sisällölliset 
orientaatiot 

- Matemaattinen 

-Luonnontieteellin 

- Historiallis-
yhteiskunnallinen 

- Esteettinen 

-Eettinen 

-Uskonnollis-
katsomuksellinen 

Lapselle 
ominainen tapa 

toimia 

Hoidon, 
kasvatuksen ja 

opetuksen 
kokonaisuus 

Kasvattajayhteisö 

Kasvatuskumppanuus 
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2.2 Vuorohoito 

 

Vuorohoito on yksi varhaiskasvatuksen muoto. Sitä tarjotaan perheille, joissa 

vanhemmilla on vuorotyö. Vuorohoitoa on tutkittu yleisesti ottaen vähän siitä 

huolimatta, että sen tarve on lisääntynyt tasaisesti koko Suomessa. Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen (Säkkinen 2014) teettämän selvityksen mukaan vuon-

na 2013 kaikista kunnallisen päivähoidossa olevista lapsista 7 prosenttia tarvitsi 

vuorohoitoa. Kaiken kaikkiaan vuorohoidossa oli Suomessa 14 163 lasta. Näis-

tä lapsista yli puolet tarvitsi ilta- ja/tai viikonloppuhoitoa. Espoossa vuorohoitoa 

tarvitsi vuonna 2012 jopa 355 lasta (2,7 prosenttia) kaikista kunnallisen päivä-

hoitoon osallistuvista lapsista (Espoo 2013). 

 

Lapsiperheillä on lain määräämä oikeus päivähoitoon (Laki lasten päivähoidosta 

36/1973). Vuorohoito ei kuitenkaan kuulu subjektiivisen päivähoito-oikeuteen. 

Päivähoitolaki ei valitettavasti erittele vuorohoitoon liittyviä säädöksiä. Laissa on 

määritelty ainoastaan, että päivähoito on pyrittävä järjestämään juuri sinä ajan-

kohtana, jolloin sitä tarvitaan. Muutoin vuorohoito noudattaa samaa päivähoito-

lakia kuin muissa päiväkodeissa.  

 

Vuorohoito on osa yhteiskunnallista varhaiskasvatusjärjestelmää. Toiminta on 

tavoitteellista, suunnitelmallista, vuorovaikutuksellista sekä yhteistoiminnallista. 

(Hannuniemi 2011, 10.) Siippaisen (2012, 118–122) havaintojen perusteella 

vuorohoidossa hälvenee kodin ja päiväkodin raja. Toiminta on huomattavasti 

kodinomaisempaa kuin tavallisessa päiväkodissa. Iltaisin katsotaan televisiota, 

lasten hampaat pestään aamuin illoin ja tehdään muita perushoidollisia toimin-

toja. Säännöistä pystytään myös neuvottelemaan eritavalla kuin päiväpäiväko-

deissa ja säännöt olivat muutenkin monitulkintaisempia. Esimerkiksi lasten omi-

en lelujen tuonti on yksi lasten ja aikuisten välinen neuvottelun kohde. 

 

Vuorohoidon haittana ovat usein vaihtuvat aikuiset. Vuorotyö vaikuttaa myös 

työntekijöiden sijoittumiseen vuorohoidon arjessa. Vuorohoito saattaa asettaa 

lapset eriarvoiseen asemaan, koska ryhmien kokoonpanot vaihtelevat sekä koot 

vaihtelevat. Esimerkiksi iltaisin ryhmäkoot ovat pienempiä ja hoito pyritään jär-

jestämään enemmän kodinomaisesti. Tästä johtuen toiset lapset saattavat saa-
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da yksilöllisempää hoitoa kuin toiset. Siippainen (2012, 122–125) toteaa, että 

pienemmissä ryhmissä on myös helpompi joustaa päiväkodin säännöistä ja täs-

tä syystä toisilla lapsilla on paremmat mahdollisuudet neuvotella säännöistä 

kuin toisilla. 

 

 

2.3 Kasvatuskumppanuus 

 

Varhaiskasvatukseen kuuluu työntekijöiden velvollisuus tukea vanhempia var-

haiskasvatuksessa sekä kodin kanssa tehtävän yhteistyön avulla tukea lapsen 

persoonallisuuden kehittymistä (Kalliala 2012, 90). Tämän päivän varhaiskasva-

tukseen kuuluu erittäin vahvasti myös lapsen näkemyksen, kokemuksen sekä 

tarpeiden huomioiminen. Kekkonen (2012, 41) toteaakin, että kaiken varhais-

kasvatukseen liittyvän suunnitelmallisuuden sekä yhteistyötulkinnan on lähdet-

tävä lapsesta. 

 

Alasuutarin (2010, 39) mukaan sana kasvatuskumppanuus tuli osaksi varhais-

kasvatusta vuonna 2003 Stakesin valtakunnallisen ohjeistuksen myötä. Kasva-

tuskumppanuus korvasi työntekijöiden ja vanhempien kanssa tehtävän yhteis-

työn, jossa työntekijän ammattitaito oli enemmän esillä. Asia herätti paljon kes-

kustelua, koska huolestuttiin työntekijöiden ammatillisuuden näkyvyydestä ja 

roolista. Kasvatuskumppanuus pyrkii myös rikkomaan perinteisiä ajatusmalleja 

virkavalta vastaan asiakas-tyylisestä toiminnasta ja tavoittelemaan enemmän 

yhteistä linjaa ja tasa-arvoa tukevaa toimintaa. (Alasuutari 2010, 23.) 

 

Kasvatuskumppanuus merkitsee vanhempien ja päivähoidon työntekijöiden tar-

koituksenmukaista sitoutumista lapsen kasvun, kehityksen sekä oppimisen tu-

kemiseksi. Alkuperäisessä määritelmässä kasvatuskumppanuus olisi tasaver-

taista otetta lapsen varhaiskasvatuksesta. Tämä on kuitenkin hieman kyseen-

alainen vaatimus, sillä kaiken pohjalla on vanhempien ja työntekijän suhde. 

Kasvatuskumppanuudessa tulisikin sen sijaan pyrkiä saavuttamaan yhteinen 

arvonanto, luottamus sekä kunnioittava suhtautuminen molempien osapuolten 

välille. (Kalliala 2012, 92–94; Kekkonen 2012, 59.)  
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Havaitsin, että vuorohoitopäiväkodissa kasvatuskumppanuuden syntyminen ja 

sen ylläpitäminen on haasteellisempaa ja pitkäkestoisempaa kuin päiväkodeis-

sa, jotka ovat auki virka-aikaan. Tämä johtuu sekä vanhempien että työntekijöi-

den vuorotyöstä, koska sen johdosta keskinäiset tapaamiset eivät ole sään-

nönmukaisia. Toisaalta kiinnitin huomiota siihen, että juurikin vuorohoitopäivä-

kodissa luottamukseen ja toisia kunnioittavaan asenteeseen perustuva kasva-

tuskumppanuus on tärkeää hoitolapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Eri-

tyisesti lasten epäsäännölliset hoitopäivät vaativat lapsilähtöisen kasvatusme-

netelmän sekä työntekijöiltä että vanhemmilta, jotta voidaan taata se, että kaikki 

lapsen kasvatusta tukevat henkilöt ovat tietoisia kaikista tärkeistä asioista. Täl-

löin tärkeään asemaan nousee siis vanhempien kanssa käytävät keskustelut. 

Kekkosen (2012, 59) mukaan päivähoidossa lapsen ääni ja subjektius ei nous-

sut useinkaan esille lapsikohtaisissa kasvatuskeskusteluissa eikä edes lapsen 

läsnäolo vaikuttanut asiaan. Oma havaintoni työskennellessäni vuorohoitopäi-

väkodissa oli se, että siellä kasvatuskeskusteluissa lapsen ääni ja subjektius 

nousi kyllä esille kiitettävästi. Se näkyi myös jokapäiväisissä hakutilanteissa. 

Toki tilanteet vaihtelivat päivittäin ja hetkittäin, mutta pääsääntöisesti lapsi huo-

mioitiin keskusteluiden yhteydessä ja hänet otettiin huomioon kuulumisia vaih-

dellessa.  

 

Suomenojan päiväkodissa jokaiselle lapselle nimetään omahoitaja, joka tekee 

pääsääntöisesti 2-vuorotyötä ja ryhmän mahdolliset 3-vuorolaiset toimivat hei-

dän työpareinaan. Tällä varmistetaan se, että vuorohoidossa olevan lapseen 

liittyvät havainnot tulee huomioitua arkipäivien lisäksi myös iltaisin ja viikonlop-

puisin. Vanhemmilla on myös tällöin helpommat mahdollisuudet keskustella 

omahoitajan kanssa eri vuorokauden aikoina. Joskus on kuitenkin niin, etteivät 

omahoitajat välttämättä näe hänelle nimettyä ”omalastaan” mahdollisesti edes 

viikkoihin ja tästä syystä päivähoidon työntekijöiden tiivis yhteistyö työyhteisön 

sekä vanhempien keskuudessa on tärkeää. 

  

Kasvatuskumppanuuteen liittyy myös varhaiskasvatussuunnitelma, jonka oma-

hoitaja laatii yleensä aina vanhempien kanssa. Päivähoidon näkemys pohjautuu 

aina kuitenkin kokonaisvaltaisesti koko ryhmän työntekijöiden näkemykseen. 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa käydään läpi lapsen kasvun ja kehityksen eri 
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vaiheita ja erilaisia yhteistyötapoja lapsen kasvun tueksi. Esimerkiksi kuvien 

käytön lisäämisen sekä päivähoidossa että kotona huomioidaan erityisesti, mi-

käli työntekijä ja vanhemmat kokevat sen tukevan lapsen kasvua ja kehitystä. 

Tässä kohtaa kasvatuskumppanuus ja vuorovaikutus ovat tärkeitä, jotta syntyy 

avoin ja kehittävä keskustelu työntekijän ja vanhempien välille lapsen parhaak-

si. Kekkosen (2012, 57) teoksessa Eriksson & Arnkil toteaa, että vuorovaikutuk-

sessa ymmärtäminen on kehittyvä prosessi, jonka avulla työntekijän käsitys 

lapsesta rakentuu jaettuun monipuoliseen tietoon ja ymmärrykseen muiden 

työntekijöiden avulla. 
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3 LAPSEN KEHITYKSEN TUKEMINEN 

 

 

3.1 Alle 4-vuotiaan lapsen kehitys 

 

Pienet lapset kehittyvät jokainen omaan tahtiin. Toiset oppivat ensin kielellisiä 

taitoja ja toiset puolestaan motorisia taitoja. Kaiken kehityksen pohjalla on tur-

vallinen ja kannustava ympäristö. (Lehtovirta & Peltola 2012, 132.) Lasten itse-

tunto on hyvä ja se auttaa heitä kohtaamaan uutta ympäristöä. Vastoinkäymiset 

ovat arkipäivää, mutta niiden tueksi tarvitaan yleensä aikuista. Vanhemman 

läsnäolo on usein vielä välttämätöntä, vaikka lapsi tutkii itsenäisesti ympäristöä. 

Lapsi tarvitsee kuitenkin tässä vaiheessa vielä niin sanottuja tankkaus-hetkiä, 

jolloin lapselle tulee tarve käydä vanhemman luona leikin lomassa. (Manner-

heimin lastensuojeluliitto i.a.) Nykypäivänä korostetaan isän merkitystä lasten 

varhaiskasvatuksessa ja isän rooli lapsen elämässä vahvistuu, mitä vanhem-

maksi lapsi kasvaa (Lehtovirta & Peltola 2012, 132–133). Mikäli lapsi jää esi-

merkiksi hoitoon eikä näe äitiään leikin tiimellyksessä, kykenee hän mielikuvien 

avulla ylläpitämään kontaktia vanhempaan. Alijoki (1998, 9) toteaakin, että van-

hemmat luovat itse itsestään mielikuvia lapselle omilla sanoillaan ja teoillaan. 

 

Itsenäistymisen myötä kehittyy myös lapsen minä itse-vaihe. Tämä johtaa sii-

hen, että lapset haluavat päättää enemmän itse asioistaan ja puolustelevat 

omaa tahtoaan ja käsityksiään. Lapset kokeilevat 1–2-vuoden iässä rajojaan ja 

sääntöjä. Tästä syystä vuorovaikutus on tässä iässä usein kuitenkin hieman 

haasteellista ja monesti sanallisten kieltojen lisäksi tarvitaan aikuisen tuki tilan-

teesta poistumisesta ja sääntöjen ymmärtämiseksi. Lapsen kasvaessa hän ei 

enää kokeile sääntöjä ja rajoja yhtä paljon kuin pienempänä. 2-vuotias lapsi 

haluaa auttaa ja opetella uusia asioita. Toisaalta lapsen minäkäsitys kehittyy 

jatkuvasti ja tämä saattaa aiheuttaa erilaisia ristiriitatilanteita lapsen käydessä 

itsensä kanssa taistelua siitä, mitä haluaa. Usein lapsi ei välttämättä itsekään 

tiedä sitä. Hyvänä esimerkkinä toimivat pukemistilanteet ja nukkumaanmenot, 

joissa lapsia haluaa olla se joka päättää asioista, mutta samaan aikaan hän 

kaipaa kuitenkin aikuisen tukea. (Mannerheimin lastensuojeluliitto i.a.) 3-

vuotiaalla lapsella on tässä iässä myös pelkoja erilaisista asioista. Vanhemmat 
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ovat tärkeässä roolissa tässäkin ikävaiheessa ja lapsi kaipaa paljon tukea, kan-

nustusta ja kehua saavuttaakseen hyvän itsetunnon. 3-vuotiaalla minäkäsitys 

on jo vahvistunut ja hän hahmottaa itsensä omaksi persoonaksi. Tässä vai-

heessa lapsen on helpompi jäädä myös esimerkiksi päiväkotiin, kun hän on op-

pinut luottamaan itseensä ja ympäröivään maailmaan. Monen 3–4-vuotiaan ar-

kea värittää lapsen uhmakausi. Se voi olla aaltoilevaa tai se voi olla jo loppu-

maisillaan. Lapsi haluaa olla iso ja omatoiminen ja samaan aikaan hän kuitenkin 

vielä kaipaa vanhempien tukea ja turvaa. Selkeät rajat ja mahdollisuus itsensä 

ilmaisemiseen ovat tärkeitä. Minäkäsitys on jo hyvin hallussa ja lapsi hahmottaa 

poikien ja tyttöjen eron. (Mannerheimin lastensuojeluliitto i.a.) Lapsi ymmärtää 

sen, että vanhemmat ovat myös omia yksilöitään, joilla on omat tavoitteet ja 

toiveet. Neuvottelu asioista ja tekemisistä on siis arkipäivää ja se puolestaan luo 

turvaa lapsen tunteelle siitä, että vaaran uhatessa hän pystyy luottamaan aikui-

siin. (Broberg, Almqvist & Tjus 2005, 126.) 

 

Leikkiminen liittyy pitkälti hahmottamisen kehittymiseen. 1–2-vuotiailla kurkistus- 

ja piiloleikit ovatkin suosittuja. Lapset leikkivät tässä vaiheessa rakenteluleikkejä 

sekä erilaisia liikunnallisia toimintoja sisältäviä leikkejä. Lapset haluavat usein 

leikkiä aikuisten kanssa, mutta alkavat myös harjoittelemaan rinnakkaisleikkejä 

muiden lasten kanssa. Mielikuvitusleikit ovat myös tässä ikävaiheessa vahvasti 

jo esillä ja lapsi osaa hyödyntää erilaisia esineitä ja leluja leikeissään. 3–4-

vuotiailla roolileikit lisääntyvät ja lapsi ymmärtää esimerkiksi, että leikissä nukel-

lekin voi tarjoilla ruokaa. (Lehtovirta & Peltola 2012, 142–143.) Rinnakkais-

leikeissä lapsi oppii havaitsemaan toisen ihmisen tarpeita ja vaatimuksia ja näin 

ollen oppii ottamaan toisetkin huomioon oman itsensä lisäksi (Alijoki 1998, 54). 

Leikin avulla lapsi opettelee ymmärtämään omaa persoonaansa sekä sitä, että 

hän on oma yksilönsä. Hän oppii myös säätelemään omia tunteitaan leikin avul-

la. (Lehtovirta & Peltola 2012, 142.) Toiset lapset tarvitsevat enemmän aikuisen 

tukea ja kannustusta. Sama pätee myös leikeissä. Ujoille lapsille on luotava 

aikuisen tuella turvallisia tilanteita, joissa lapsi uskaltaa kokeilla taitojaan. Toi-

saalta rajummille lapsille on samaan tapaan opetettava leikkimisen taitoja. So-

siaaliset taidot kehittyvätkin tässä iässä huimasti ja lapsi on muutenkin utelias 

oppimaan uusia asioita. (Mannerheimin lastensuojeluliitto i.a.) 
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Motoriset taidot kehittyvät 1–2-vuotiailla huimaan tahtiin. Tässä vaiheessa lap-

set alkavat itsenäisesti tutkia rohkeammin ympäristöä ja se tukee esimerkiksi 

hahmottamiskyvyn kehittymistä sekä muotokäsityksen vahvistumista. Lapsi op-

pii yleensä kävelemään 1,5-vuoteen mennessä. Tästä innostuneena lapsi opet-

telee myös kiipeämään ja juoksemaan. Itsesuojeluvaisto ei kuitenkaan kehity 

samaan tahtiin motoristen taitojen kanssa ja lapsi saattaakin itsensä usein vaa-

ratilanteisiin tarkoittamatta sillä mitään pahaa. Aikuisen rooli rohkaisijana ja tur-

vallisuuden luojana on tärkeä. (Lehtovirta & Peltola 2012, 133–135.) 3–4-

vuotias lapsi osaa jo riisua ja pukea itse. Motoriset kehittymiserot näkyvät sel-

keämmin lasten keskuudessa (Mannerheimin lastensuojelu i.a). 

 

Lapsen puheen kehitykseen vaikuttavat persoonallisuus, erilaiset fyysiset omi-

naisuudet sekä ympäristö. Prosessi alkaa lapsen ja ympäristön vuorovaikutusti-

lanteista ja lapsen läheiset aikuiset määrittelevät sen, minkälaiset puitteet lapsi 

saa ympäristön osalta puheen kehityksen tueksi. Lapsen vanhemmat mallittavat 

lapselle kuinka erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin tulee reagoida. Puheen kehitys 

ja käsitteiden ymmärtäminen vahvistuvat 1–2-vuotiaana. 1,5-vuotiaalla lapsella 

on käyttöön 10–30 merkityksellistä sanaa, kun 2-vuotiaalla sanojen määrä on jo 

yli 200. (Kaure & Rauhala-Vaahervaara i.a., 4.) Tässä iässä lapsi ymmärtää 

enemmän kuin pystyy sanoittamaan. Hän alkaa yhdistää jokeltelua esineisiin ja 

asioihin ja tämän seurauksena lapsille kehittyy puhekieli. Lapset puhuvat yksit-

täisiä sanoja ja lyhyitä lauseita. Sanojen tukena ovat yleensä myös ilmeet ja 

eleet. Aikuiset toimivat malliesimerkkinä puheen kehityksessä. Lapset ottavat 

mallia aikuisen tavasta sanoittaa, puhua sekä lukea kirjoja. Ymmärtämisen ja 

kielen kehityksen avulla lasten vuorovaikutustaidot kehittyvät ja he oppivat ym-

märtämään toisiaankin omien läheisten lisäksi. (Mannerheimin lastensuojeluliit-

to i.a.) Lapsen kommunikaatiotaidot kehittyvät symbolien tulkitsemisen tasolle. 

Symbolien avulla he saavat osittain sisäisille käsityksilleen tulkinnan. Hahmot-

taminen kiinnittyy 3-vuotiaalla ensin väreihin, kokoon ja muotoon. Tämän jäl-

keen hän muodostaa niistä kokonaisuuden. (Einon 2002, 105.) Tästä johtuen 

lapset hyödyntävät symboleja viestinnän välineinä. Kielenkehitys lisää lasten 

itseilmaisua runsaasti, mutta omien tunteiden ja ajatusten ilmaiseminen on vielä 

haasteellista ja fyysinen itsensä ilmaiseminen on yleensä vahvimpana itsensä 

ilmaisun muotona. (Rödstam 1993, 67–68.) Näistä syistä päiväkodeissakin 
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hyödynnetään kuvamateriaaleja. Lapset kykenevät ilmaisemaan itseään niiden 

avulla ja kehittämään samalla omaa puheenkehitystään ja lisäämään sanava-

rastoaan. Kuvat auttavat lisäämään sanavarastoa esimerkiksi sijoittamalla eri 

aiheisia kuvia lapsen tasolle seinille, hyllyille ja laatikoihin. Tällöin kuvat kannus-

tavat puheen tuottamiseen ja auttavat samalla päivähoidon struktuuriin liittyvien 

toimintojen suorittamista, kuten lelujen siivoaminen oikeille paikoille. 3-vuotias 

osaa muodostaa jo vaikeitakin lauseita. Lapsi on oppinut käyttämään sanataivu-

tuksia sekä varsinaisia lauserakenteita. Lapselta onnistuu kysymyssanojen 

käyttäminen ja kolmen ikävuoden tienoolla tuleekin usein kyselyvaihe. 4–

vuotiaan lapsen puhe on jo yleensä ymmärrettävää ja selkeää. Aikamuodot ja 

sanojen taivutukset luonnistuvat sujuvasti. Joitakin äänteitä saattaa vielä puut-

tua. Lapset pitävät erityisesti riimeistä, loruista sekä saduista. (Lehtovirta & Pel-

tola 2012, 140–141.) Lapsen uteliaisuus antaa mahdollisuuden uuden oppimi-

selle ja lapset haluavat tässä vaiheessa kysellä paljon sekä tarvitsevat perus-

teellisen vastauksen kysymykselleen. (Mannerheimin lastensuojeluliitto i.a.) 

 

 

3.2 Vuorovaikutuksen ja osallisuuden tukeminen päivähoidossa 

 

Alijoen (1998, 10, 14) mielestä vuorovaikutus on tärkeä osa ihmisten elämää ja 

kommunikointia. Vuorovaikutus sisältää sekä kielellisiä että ei- kielellisiä ele-

menttejä. Sanojen lisäksi vuorovaikutukseen vaikuttavat ilmeet, eleet, katse se-

kä kehon kieli. Vuorovaikutuksessa on kyse antamisesta ja saamisesta yhtei-

sissä hetkissä. Aikuiset mallintavat lapsille vuorovaikutuksen taidot sekä tavat ja 

näin ollen vuorovaikutuksen syntyminen ja ylläpitäminen onkin aikuisen vastuul-

la. Jokainen ihminen joutuu vuorovaikutustilanteisiin riippumatta siitä, haluaako 

vai ei. Vuorovaikutustilanteissa ihminen peilaa itseään ja pohtii omaa per-

soonaansa suhteessa muuhun ympäristöön. 

 

Päivähoidossa perheen, lapsen sekä työntekijän vuorovaikutus alkaa jo ensim-

mäisestä kohtaamisesta. Niin kutsuttu lempeä aloitus päivähoidossa auttaa las-

ta pärjäämään päivähoidossa pidempiäkin päiviä. Lapsi harjoittelee vanhempien 

kanssa yhdessä ennen hoidon aloitusta, suositus harjoittelun kestolle on noin 

kaksi viikkoa. (Espoo 2011.) Oman kokemukseni mukaan olen kokenut hyväksi 
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tavaksi sen, ettei vuorohoitopäiväkodissa lapsi jäisi heti alussa yöhoitoon. Aina 

tämä ei kuitenkaan onnistu ja sen vuoksi vanhempien vastuu harjoittelujakson 

toteutumisesta on hyvä huomioida. Harjoittelujakson aikana kehittyy myös työn-

tekijöiden sekä vanhempien välille luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, mikä 

helpottaa myös vanhempia luovuttamaan osan kasvatusvastuusta päivähoidon 

työntekijöille tietäen, että hänen rakkaasta lapsestaan pidetään hyvää huolta. 

Rutiinit, säännöt, kuvat ja struktuurit tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. (Siisko-

nen, Aro, Ahonen & Ketonen 2014, 189). Nuorimmat päiväkotiin tulijat ovat 10 

kuukauden ikäisiä. Lapsen pitää tuntea olonsa turvalliseksi päivähoidossa. Vuo-

rohoitopäiväkodissa hyödynnetään myös esimerkiksi vanhempien valokuvia, 

joista lapset voivat hakea tarvittaessa lohtua ja turvaa. Oma unikaveri tai rätti on 

myös hyvä olla olemassa, koska se antaa turvallisuuden tunnetta nukkumaan 

mennessä. Tunnetaito, kognitiiviset sekä sosiaaliset taidot pääsevät kehitty-

mään paremmin turvallisessa ympäristössä, joka rohkaisee uuden oppimiseen. 

Rutiinien, sääntöjen ja struktuurin avulla lapsi tietää mitä häneltä odotetaan ja 

häiriökäyttäytymiset sekä mielenosoitukset jäävät pois. Aikuisen laatiessa toi-

mintasuunnitelman huomioiden jokaisen lapsen erityisyyden takaa hän sen, että 

jokainen lapsi saa päivän aikana positiivisen kokemuksen ja iloa. (Kanninen & 

Sigfrids 2012,175.) 

 

Suuri vaikutus vuorovaikutuksen kehittymisellä päivähoidossa on ammatillisen 

osaamisen omaavilla kasvattajilla.. On erittäin tärkeää, että kasvattaja kykenee 

havainnoimaan lapsen yksilöllisen tavan toimia. On myös osattava reagoida ja 

vastattava lapsen oma- aloitteisiin kontakteihin eläytyen, kuunnellen sekä roh-

kaisten. Kasvattaja huomioi ja tukee myös lapsen sanattomia ilmeitä ja eleitä. 

Tämä vahvistaa lapsen itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa. (Välimäki 2011, 18; 

Kanninen & Sigfrids 2012,164–167.) Positiivinen vuorovaikutus tukee edellä 

mainittujen kehitysten lisäksi myös myönteistä käyttäytymistä ja vähentää häi-

riökäyttäytymistä (Kanninen & Sigfrids 2012, 162). Erilaiset välineet ovat otta-

neet oman tilansa kanssakäymisestä. Vanhemmat katsovat lasten kanssa tele-

visiota, pelaavat tietokonepelejä tai katsovat videoita. Tällöin vuorovaikutus jää 

todella vähäiseksi eivätkä lasten taidot kehity kunnolla. (Alijoki 1998, 11.) Var-

haiskasvatuksessa on osattava huomioida myös tämä ja kannustaa vanhem-

piakin positiiviseen vuorovaikutukseen. Muutenkin lapsen kasvuympäristön ko-
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konaisuuden huomioiminen ja kunnioittaminen varhaiskasvatuksessa on pohja 

lapsen persoonan tuntemiselle sekä vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle. 

(Alijoki 1998, 28).  

 

Kalliala (2008, 67) käsittelee kirjassaan paljon vuorovaikutusta ja kohtaamista. 

Varhaiskasvattajan on tärkeää olla oma itsensä niin lasten, vanhempien kuin 

muiden työntekijöiden kanssa. Kuuntelun taitoa ei varhaiskasvatuksessa voi 

koskaan ylistää liikaa. Sen avulla sitoutunut työntekijä kykenee tekemään työn-

sä olemalla läsnä sekä keskittymällä sen hetkiseen tilanteeseen. Sitoutunut 

kasvattaja myös hyväksyy lapsen vanhempien omat kasvatusmetodit sekä 

huomioi heidän periaatteensa ja ajatuksensa kyseisen lapsen kohdalla. Tästä 

on hyötyä kasvatuskumppanuudessa sekä lapsen kasvun ja tuen kehityksessä. 

 

Vuorovaikutuksen lisäksi sitoutunut työntekijä kiinnittää huomiota osallisuuden 

lisäämiseen. Päivähoitohenkilökunnan vastuulla on järjestää ryhmätila sellai-

seksi, että se mahdollistaa osallisuuden. Ryhmätila on toiminnallisen tilan lisäksi 

vuorovaikutusympäristö, jossa lapsi oppii tulkitsemaan ja havainnoimaan tapah-

tumia, Kalliala (2008, 97) toteaakin, että ympäristöllä on myös suuri vaikutus 

lapsen kielen kehittymiselle ja kommunikaatiotaitojen lisääntymiseen. Ryhmätila 

kertoo paljon työntekijöiden ajattelutavasta ja uskomuksesta siihen, kuinka itse-

näisesti lapsi kykenee toimimaan. Lasten ikä vaikuttaa osallisuuden toimivuu-

teen. (Venninen, Lounassalo & Tuomainen 2011, 84.) On siis tärkeää huomioi-

da päivähoitopaikoissa, miten varhaiskasvatusympäristö suunnitellaan ja toteu-

tetaan. Välimäen (2011, 17–18) mukaan on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi 

siihen, mille korkeudelle lasten teoksia asetetaan. 

 

Aron & Siiskosen (2014, 199) mielestä oppimisympäristössä on huomioitava, 

ettei lapsilla ole liikaa leluja käden ulottuvilla. Ylimääräiset ärsykkeet vaikuttavat 

lapsen oppimiseen sekä keskittymiseen ja näin ollen ärsykkeiden määrään on 

kiinnitettävä huomiota. Lapsen turvallisuuden tunnetta lisää myös tiettyjen lelu-

jen ja säilytyspaikkojen kuvittaminen sekä niiden pysyvä sijoituspaikka. Oikean-

laisten lelujen sijoittaminen lasten ulottuville lisää osallisuuden lisäksi myös mie-

likuvituksen kehittämistä. Varhaiskasvatusympäristö tulisi suunnitella myös si-

ten, että aikuisella on mahdollisuus asettua lapsen tasolle ja tukea näin ollen 
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myös osallisuuden lisäämistä. Aikuisen olisi hyvä sijaita paikalla, josta hänen ei 

tarvitsisi koko ajan liikkua ja näin ollen turha levottomuuden lisääntyminen on 

minimoitu. 

 

 

3.3 Kielellisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa 

 

Välimäki (2011, 13) kertoo, että varhaiskasvatussuunnitelmassa lapsen kielelli-

nen kehitys on sidoksissa kaikkiin varhaiskasvatuksen osa-alueisiin. Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteisiin kirjattiin tarkentavaksi osioksi kuitenkin koh-

ta, jossa lapsen kielellistä kehitystä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Siinä 

huomioidaan kielellinen kehitys sekä aikuisen havainnoiden ja toiminnan näkö-

kulmasta että lapsen kehittymisen näkökulmasta. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma sisältää viisi eri toimintalinjausta. Toimintalinjauk-

set ovat kasvatuskumppanuus, kasvattajayhteisö, hoidon, kasvatuksen ja ope-

tuksen kokonaisuus, lapsen ominainen tapa toimia ja sisällölliset orientaatiot. 

Nämä määrittelevät varhaiskasvatuksen toteutumisen varhaiskasvatussuunni-

telmassa. Näissä kaikissa taustalla on myös kielellisen kehityksen ja kehittämi-

sen huomioiminen. (Välimäki 2011, 14–15.) 

 

Espoon kaupunki on toteuttanut yhteishankkeena suomenkielisen opetustoimen 

ja varhaiskasvatuksen kanssa Pienten kielireppu- tasolta toiselle materiaalin. 

Hanke toteutettiin Oph:n Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisös-

sä- rahoituksen avulla. Materiaali sisältää neljä eri osiota; eväspussin, kielikom-

passin, seurantalomakkeen sekä kuvajutun. (Espoo i.a..) Salo (2011, 43) viittaa 

kirjoituksessaan Kaikkosen (2004, 134) kirjoitukseen, jossa Kaikkonen kertoo 

identiteetin liittyvän olennaisesti kielen kehitykseen sekä kulttuuriin. Tämän 

vuoksi myös vierasta kieltä opettelevalle lapselle kielen tukeminen kaikin mah-

dollisin keinoin varhaiskasvatuksessa on tarpeellista. Suomi toisena kielenä- 

lasten puheen kehitystä ja oppimista voidaan seurata arjen eri tilanteissa. En-

simmäisenä päiväkotivuotena havainnoidaan oppiiko lapsi arkitilanteisiin liittyvät 

sanat ja oppiiko hän erilaisia lauluja ja loruja. On myös kiinnitettävä huomiota 

käyttääkö lapsi oppimiaan sanoja joissakin tietyissä tilanteissa. Näiden kaikkien 
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tietojen avulla voidaan päiväkodissa tukea lapsen kielen kehitystä yhdessä 

vanhempien kanssa. (Korpilahti 2010, 150.) 

 

Varhaiskasvatuksessa hyvä kasvattaja mallittaa ja sanoittaa asiat, esineet ja 

tapahtumat selkeästi ja ymmärrettävästi. Toistolla on myös suuri merkitys kielel-

lisen taidon karttumiseen. (Välimäki 2011, 18.) Varhaiskasvatuksessa hyödyn-

netään kielen kehittämisen tukena kuvamateriaaleja, jotka tukevat kommuni-

kointia. Kuvien avulla voidaan tukea sanavaraston kehittymistä sekä tukea posi-

tiivisten oppimiskokemusten lisääntymistä (Ketonen, Launonen, Ikonen, Salmi 

ym. 2014, 202). Kuvamateriaaleja valitessa on ensin pohdittava mihin tarkoituk-

seen niitä käytetään. Kuvia voidaan käyttää muistin tukena, eri toimintojen 

suunnittelussa, aikakäsityksen ja ajanhallinnan kehittämisessä sekä viestien 

ilmaisussa ja ymmärtämisessä. Kuvamateriaalien ei tarvitse olla samanlaisia 

eikä samantyylisiä. Ne voivat olla esimerkiksi lehdistä leikattuja kuvia, lasten 

omia piirustuksia tai päiväohjelman kuvitusta. Pääasia, että niiden avulla herää 

mielenkiinto sekä motivoituminen kasvaa. Aluksi kuvamateriaaleihin täytyy tu-

tustua ja opetella niiden tarkoitus yhdessä. (Huuhtanen 2001, 48–55.) Tällä ta-

voin kuvamateriaali tukee myöhemminkin puheen kehitystä, kun lapsi oppii 

käyttämään kuvia osana vuorovaikutustilanteita. 

 

 

3.4 Kuvamateriaalin hyödyntäminen 

 

Kuvat tukevat vuorovaikutuksen syntyä. Kuva voi toimia keskustelun kohteena, 

jonka avulla voidaan peilata konkreettisia asioita keskustelussa. Kuva on tarkka 

rajaus tietystä asiasta ja sen takia niitä voidaan hyödyntää myös erilaisten asi-

oiden ja tekemisten jäsentämiseen. (Toikko, Rantanen 2009, 110–111.) Var-

haiskasvatuksessa kuvamateriaalien käyttö on hyödyllistä kaikissa arjen tilan-

teissa ja se lisää lapsen turvallisuuden tunnetta. Kuvamateriaalia voidaan hyö-

dyntää esimerkiksi leikin ohjauksen tukemisessa. Sillanpää ja Mohell 2009 ovat 

tehneet opinnäytetyön leikkivalintataulujen (LIITE 1) käytöstä työvälineenä var-

haiskasvatuksessa. Opinnäytetyö on osa VKK-Metro- hankkeen kehittämistyö-

tä, jossa pyrittiin lisäämään varhaiskasvatuksen tutkimustietoa sekä kehittä-

mään dokumentointia ja arviointia varhaiskasvatuksessa. Sillanpään ja Mohellin 
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opinnäytetyö keskittyi yhteen Vantaan päiväkotiin. Päiväkodin kehittämisen koh-

teena oli kuvien käyttö oppimisprosessin tukena ja vahvistajana. Tulokset ker-

toivat, että leikkivalintataulu lisäsi arjen sujuvuutta varhaiskasvatuksessa. Leik-

kivalintataulu havaittiin hyväksi työmenetelmäksi ja sen lisäämistä muissa päi-

väkodeissa koettiin hyödylliseksi. Kaikkiin varhaiskasvatuksen osa-alueisiin se-

kä toimintalinjauksiin voidaan sisällyttää kuvamateriaalien hyödyntäminen. Ku-

vien käyttö tukee erityisesti kielen kehittymistä, vuorovaikutusta sekä osallisuut-

ta.  

 

Kuvamateriaalien avulla pystytään erilaisissa siirtymätilanteissa ja toiminta-

tuokioissa tukemaan sanallista viestintää liittämällä ohjeeseen liittyvä kuva. Täl-

löin jokainen lapsi ymmärtää helpommin, mitä häneltä sillä hetkellä vaaditaan ja 

mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan, oli lapsi sitten sanavaraston kehittämisen 

tarpeessa, kaksikielinen tai erityisen tuen tarpeessa oleva. Aron ja Siiskosen 

(2014, 190) mukaan varhaiskasvattajien lisäksi lapset pystyvät myös keskenään 

hyödyntämään kuvia selkiyttääkseen keskinäistä kommunikointia leikin tiimel-

lyksessä. Vuorohoidossa erityisen tärkeässä asemassa on päivärytmin kuvitta-

minen. Se auttaa lapsia jäsentämään päivän kulun sekä hahmottamaan mitä 

seuraavaksi tapahtuu. Tällöin lapset pystyvät jo ennakoimaan tulevaa ja se puo-

lestaan auttaa heitä siirtymätilanteissa. Alussa lapset eivät välttämättä hahmota 

kuvan ja sanan yhteyttä, mutta kuten Aro ja Siiskonen (2014, 198) kirjoittavat, 

niin toistot tukevat lapsen oppimista. Outi Haleniuksen Pro gradu-tutkielma 

2012 käsittelee kuvamateriaalin pedagogista käyttöä päiväkodissa. Kuvallisen 

materiaalin pedagoginen käyttö päiväkodissa- tutkielma on laadullinen tutkiel-

ma. Siinä perehdytään päiväkodin kuvalliseen ympäristöön ja lastentarhanopet-

tajien kokemuksiin kuvallisen materiaalin käytöstä sekä heidän kuvallisen ympä-

ristön suunnittelua. Tutkielmasta selvisi, että päiväkodissa näkyvimmin käytössä 

oli päivä- ja viikko- ohjelmat, kuvitetut toimintaohjeet sekä leikinvalintakuvat. 

Lastentarhanopettajat kokivat kuvamateriaalin käytön tärkeäksi erityisesti kaksi-

kielisten lasten sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa. Kuvamateriaalin 

käytön suunnittelu lähteekin liikenteeseen aina yksilön ryhmän tarpeista. Lasten 

omat kuvitukset ja teokset olivat esillä ryhmätiloissa. 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli havainnoida kuvamateriaalin käyttöä vuorohoito-

päiväkodin arjessa ja tulosten pohjalta miettiä keinoja, joilla lisätä kuvien käyttöä 

päiväkodissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea työntekijöitä lisäämään 

kuvamateriaalin käyttöä työmenetelmänä. 

 

Kuvamateriaalien hyödyntämistähän on tutkittu monien erilaisten kohteiden 

kautta. Kuvamateriaaleja on jo pidemmän aikaa hyödynnetty esimerkiksi kielen-

kehityksen tukemisessa sekä erityislasten kommunikointivälineenä. Itse halusin 

tutkia kuvamateriaalin hyödyntämistä nimenomaan vuorohoitopäiväkodissa. 

Siellä lasten arki on epäsäännöllistä sekä vaihtelevaa ja tämä johtaa helposti 

lapsen epätietoisuuteen päivän etenemisestä sekä tapahtumista. Olen myös 

havainnut vuorohoitolasten parissa esiintyvästä levottomuudesta ja tähän halu-

sin erityisesti kiinnittää huomiota. Mitkä ovat ne keinot ja menetelmät, joilla var-

haiskasvattajat voivat tukea lapsen normaalia kasvua ja kehitystä. Suomenojan 

päiväkodin työyhteisössä kuvien käyttö otettiin yhdeksi kehittämisen kohteeksi 

henkilökunnan keskuudessa. Tästä syystä sain opinnäytetyölleni hyvä aiheen.  

 

 

4.2 Toimintaympäristö 

 

Suomenojan päiväkoti perustettiin vuonna 1989 ja se sijaitsee Espoossa. Suo-

menojan päiväkoti kuuluu Espoon kaupungin kunnalliseen palvelujärjestelmään. 

Espoossa suomenkielinen varhaiskasvatus toimii sivistystoimen alaisuudessa. 

 

Suomenojan päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa, pääsääntöisesti yö-

hoitoa tarvitseville. Perheen vanhempien tulee olla vuorotyössä saadakseen 

lapselleen hoitopaikan ympärivuorokautisesta päiväkodista. (Espoon kaupunki 

2012.) Päiväkotiin voidaan sijoittaa lapsia hoitoon myös lastensuojelun avohuol-

lon tukitoimena perheitä (Lastensuojelulaki 30.12.2014/1302). Päiväkodissa 
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toimii viisi eri ryhmää: Ketunpojat, Napaketut, Repolaiset, Hukat ja Sudet. Ke-

tunpoikien lapset olivat 0–3-vuotiaita, Napakettujen 3–4-vuotiaita, Hukkien 3–5-

vuotiaita ja Susien 5–6-vuotiaita. Kaiken kaikkiaan päiväkodissa oli opinnäyte-

työtä tehdessä noin 84 lasta. Päiväkodin 0–3-vuotiaiden ryhmissä oli useita 

monikulttuurisia lapsia, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Joissakin perheissä 

saatettiin puhua kahta eri äidinkieltä. Jokaisessa ryhmässä työskentelee lasten-

tarhanopettaja sekä lastenhoitajia. 3-vuorolaisia työskentelee Ketunpojissa sekä 

Repolaisissa. Kaikki työntekijät ovat kuitenkin velvollisia työskentelemään iltoja 

ja viikonloppuja tarvittaessa. Samassa rakennuksessa työskentelee myös päi-

väkodin johtaja, resurssilastentarhanopettaja, siivooja ja keittäjä.  

 

Suomenojan päiväkodissa lapsille tarjotaan mahdollisimman kodinomaista ym-

päristöä ja kiireetöntä hoitoa panostaen vuorovaikutustaitoihin sekä pysyviin 

ihmissuhteisiin. Kasvatuksessa pidetään tärkeänä turvallista syliä, suvaitsevai-

suutta sekä läsnäoloa ja lapsen kuuntelemista. Vanhempien ja päiväkodin hen-

kilökunnan välistä kasvatuskumppanuutta pidetään suuressa arvossa päiväko-

dissa. Päiväkodissa painotetaan myös liikunnan merkitystä ja sitä varten hyö-

dynnetään niin sisätiloja kuin päiväkodin omaa pihaa sekä lähiympäristöä. (Es-

poo 2012.) 

 

Päiväkodin arki ja toiminta on rakennettu siten, että kaikki lapset pystyvät osal-

listumaan eri toimintatuokioihin ja tapahtumiin mahdollisimman paljon. Lapsi, 

joka tulee päivähoitoon aamulla, osallistuu aamupäivän aikana toimintatuokioi-

hin. Toinen lapsi, joka tulee hoitoon esimerkiksi klo 13, osallistuu puolestaan 

iltapäivän toimintatuokioihin. Sama toteutuu erilaisissa toimintatuokioissa ja 

teemapäivissä joka ryhmässä. Teemapäivät pohjautuvat ryhmän etukäteen 

suunniteltuun toimintasuunnitelmaan. Päiväkodissa jokaisella ryhmällä on tiet-

tynä viikonpäivänä oma varaus tehty saliin ja vesileikkiin ja nämä päivät tieten-

kin rytmittävät omalla tavallaan toiminnan toteutumista. Toimintatuokiot voivat 

pitää sisällään erilaisia orientaatioita varhaiskasvatukseen liittyen; kädentaitojen 

kehittämistä, liikuntaa, musiikkia tai satuhetkiä. Yleensä toimintatuokiot liittyvät 

jollain tavalla päivän teemaan. Se voi myös olla päiväpiiri, jossa käydään läpi, 

mikä viikonpäivä tänään on, ketä on paikalla ja mitä seuraavaksi tehdään.  

 



26 
 

Aloitin itse työt Suomenojan päiväkodissa syksyllä 2013. Opinnäytetyötä teh-

dessä työskentelin Ketunpoikien ryhmässä. Valitsin kohderyhmäksi päiväkodin 

kaksi ryhmää. Ketunpojissa oli opinnäytetyön aikana 0–3- vuotiaita, ryhmässä 

oli 16 lasta. Ryhmän lapsista seitsemän olivat monikulttuurisesta perheestä ja 

olivat niin kutsuttuja S2-lapsia eli suomi toisena kielenä. Heidän äidinkielensä 

on muu kuin suomi. Joissakin perheissä saatettiin puhua kahta eri äidinkieltä. 

Ryhmässä työskentelee 1 lastentarhanopettaja sekä 5 lastenhoitajaa. Toimin 

itse ryhmän lastentarhanopettajana. Lastenhoitajista kaksi teki kaksivuorotyötä 

ja kolme teki kolmivuorotyötä. Napaketuissa oli 2–3-vuotiaita lapsia, ryhmässä 

oli 12 lasta. Ryhmässä oli myös lapsia, joilla oli eri äidinkieli. Ryhmässä työs-

kenteli lastentarhanopettaja sekä kaksi lastenhoitajaa. Lastenhoitajista toinen 

teki kaksivuorotyötä ja toinen teki kolmivuorotyötä. Molemmat ryhmät toimivat 

ympärivuorokautisen päivähoidon tiloissa. 

 

 

4.3 Kehittämispainotteinen opinnäytetyö 

 

Kananen (2012, 19–20) kuvailee, että kehittämistutkimus sisältää sanamukai-

sesti sekä tutkimus- osion että kehittämistyön ja taustalla on aina teoria, johon 

voidaan kehittämisen aikana tukeutua ja koko opinnäytetyön ajan tulee säilyttää 

tutkimuksellinen ote. Organisaatioissa tapahtuu jatkuvaa kehittämistyötä, mutta 

kehittämistutkimus sisältää ongelman määrittelyn sekä monimenetelmäisen tut-

kimusotteen ongelman ratkaisemiseksi. Tiedontarpeen selvittäminen on siis 

alku kehittämistoiminnalle. Perusteellinen tiedontarpeen selvitys tukee oikean 

menetelmäteorian valitsemista. Arvot ja arvostukset vaikuttavat myös käytettä-

vien menetelmien valintaan, koska ne vaikuttavat arviointiin. (Anttila 2007, 22.) 

Kehittämispainotteisessa työssä korostuu työntekijöiden sitoutuminen ja aktiivi-

nen osallisuus. Työyhteisölle on tärkeää, että esimiehellä on aikaa pohtia yh-

dessä työntekijöiden kanssa asiaa, mikä kaipaa uudistamista, kehittämistä tai 

muutosta. Kehittäminen lähteekin liikkeelle työpaikan rakenteista ja esimiehen 

tuesta. (Venninen, Lounassalo & Tuomainen 2011, 18; Kuusela 2013,192.) 

Esimiehen avulla työntekijän on helpompi olla sitoutunut työn kehittämiseen. 

Kallialan (2008, 64, 68) mukaan sitoutuneisuus koostuu keskittymisestä, sisuk-

kuudesta, osallisuudesta, motivaatiosta sekä läsnäolosta. Sitoutunut työntekijä 
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kykenee kohtaamaan lapsen sensitiivisesti sekä lapsilähtöisesti. Hyvien vuoro-

vaikutustaitojen omaaminen sekä aidosti läsnäoleminen ovat myös tärkeässä 

asemassa sitoutuneisuuden toteutumisessa. Työntekijä hyödyntää myös stimu-

laatiota. Onnistuneessa stimulaatiossa aikuinen kykenee tuomaan lapselle uutta 

tietoa ja taitoa kommunikointia sekä ajattelua varten. (Kalliala 2008, 97.)  

 

Tärkeiksi tekijöiksi kehittämispainotteisessa työssä nousevat suunnitelmallisuus 

sekä tavoitteet (Toikko & Rantanen 2009, 10). Näiden tueksi on hyvä määritellä 

kehittämistoiminnassa, mikä toimii, mitä varten ja missä kontekstissa. Kehittä-

mistoiminnan edetessä palataan säännöllisesti kontekstiin, jotta pysytään raja-

tussa aiheessa ja pystytään arvioimaan kehittämistoiminnan etenemistä. (Anttila 

2009, 83,90.) Tavoitteiden asettaminen täytyy suhteuttaa kysymysten lisäksi 

myös toivottuun muutokseen. Tutkimusmenetelmien valinta liittyy myös tavoit-

teeseen sekä tutkimusongelmaan. (Toikko & Rantanen 2009, 16–18.) Seuraa-

valla sivulla oleva Kanasen (2012, 22) prosessikuvaus kehittämistutkimuksesta 

antaa karkean kuvan opinnäytetyön etenemisestä, vaikka tässä opinnäytetyös-

sä se on vain suuntaa antava. 
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Lähtötilanne: alkumittaus 

                Prosessi,  

                 toiminto   Interventio, 

     Ulkoiset tekijät       muutos 

 

Lopputilanne: loppumittaus   Tavoite 

  

  Muutos, vaikutus 

 

 

Kuvio 2: Kehittämistutkimuksen prosessi (Kananen 2012, 22) 

 

Kehittämistutkimuksen työn arvioinnin ja raportoinnin tulee olla läpinäkyvää, 

jotta tutkijan lisäksi muut pystyvät seuraamaan ja tulkitsemaan prosessin kul-

kua, tavoitteita sekä menetelmien tuloksia. Tähän on kiinnitettävä erityistä huo-

miota, sillä kehittämistutkimuksen raportointiin ei ole vielä kehitetty yhtenäistä 

kaavaa. (Anttila 2007, 149–150.) 

 

Opinnäytetyötä varten keskustelin päiväkodin johtajan kanssa siitä, mikä olisi 

kehittämistyön tärkein painopiste kuvamateriaalin käyttöön liittyen. Rajasimme 

aiheen työntekijöiden tapaan käyttää kuvia ja kuinka sitä voisi parantaa. Aiheen 

rajauksen jälkeen tein selkeän suunnitelman, kuinka opinnäytetyö tulisi etene-

mään aikataulun mukaan. Syksyllä 2015 suunnittelin havainnointijakson pituu-

den sekä kyselylomakkeiden hyödyntämisen keväällä 2015. Osallistuva havain-

nointi jakautui lokakuu 2014-toukokuu 2015 väliselle ajalle. Suunnittelin jakavani 

vanhemmille kyselylomakkeen maalis-huhtikuussa ja työntekijöiden mielipiteen 

halusin selvittää lukuvuoden lopussa eli toukokuussa. Kyselylomakkeiden tar-

kempi ajankohta tarkentui opinnäytetyön edetessä. Mietin opinnäytetyön tavoit-

teen yhteistyössä päiväkodin johtajan kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli 

havainnoida työntekijöiden tapaa hyödyntää kuvamateriaalia päivähoidon arjes-
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sa. Havainnoin työntekijöiden tapaa käyttää kuvia erilaisissa toimintatuokioissa, 

siirtymätilanteissa, päiväjärjestyksen sekä erilaisten asioiden ja esineiden jäsen-

tämisessä. Tarkoituksena oli myös selvittää työntekijöiden sekä vanhempien 

mielipiteitä kuvamateriaalin käytöstä. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä kuva-

materiaalin käyttöä päiväkodin arjessa, Omassa opinnäytetyössäni pyrin huo-

mioimaan läpinäkyvyyden mahdollisimman hyvin tuomalla esiin kaikkien mielipi-

teet sekä ajatukset omien havaintojeni lisäksi. 

 

 

4.4 Aineiston keruu 

 

Suoritin osallistuvaa havainnointia kahdessa eri ryhmässä. Aloitin havainnoinnin 

lokakuussa 2014 ja lopetin toukokuussa 2015. Havainnoin työntekijöiden tapaa 

hyödyntää kuvamateriaalia erilaisissa tilanteissa. Kanasen (2012, 94–96) mu-

kaan kehittämistutkimuksessa osallistuva havainnointi auttaa lähtötilanteen kar-

toituksessa, ongelman määrittelyssä, kehittämisvaiheessa sekä arvioinnissa. 

Osallistuva havainnointi auttaa työyhteisöissä havainnoimaan niin kutsuttua hil-

jaista tietoa sekä konkreettisesti huomaamaan työyhteisön toimintatapoja eri 

tilanteissa. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu itse jollain tapaa 

tutkittavan kohteen toimintaan samalla, kun kerää aineistoa. Kerätessään ai-

neistoa tutkija tarkkailee ja havainnoi toimintaa jatkuvasti (Vasenkari 1996, 5). 

Tutkija tallettaa havainnot systemaattisesti. Muistiinpanojen tekemisessä voi 

hyödyntää videointia, valokuvia, ääninauhoja sekä kirjallisten muistiinpanojen 

tekoa (Vasenkari 1996, 25). Opinnäytetyötä varten suoritin osallistuvaa havain-

nointia kahdessa ryhmässä. Havainnoin työntekijöiden tapaa hyödyntää kuva-

materiaalia päivähoidon arjessa. Havainnoin, missä eri tilanteissa kuvamateri-

aalia eniten käytettiin. Tallensin omat havainnointini ja muistiinpanoni kirjallisesti 

tutkimuspäiväkirjan tyylisesti. 

 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija voi olla osana luonnollisissa vuorovaiku-

tustilanteissa tai sitten toimia ulkopuolisena havainnoijana (Eskola & Suoranta 

1998, 100). Osallistuvassa havainnoinnissa vuorovaikutus on pitkälti kiinni ha-

vainnoitavien kohteiden toiminnasta. Havainnointitilanteessa tutkija voi noudat-

taa omaa havainnointisuunnitelmaansa tarkasti. Tai sitten hän voi mennä erilai-
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siin tilanteisiin mukaan ja havainnoida niitä. Harvemmin näitä kahta havainnoin-

timuotoa voi pitää kuitenkaan täysin erillään toisistaan, vaan ne kulkevat usein 

käsi kädessä. (Eskola & Suoranta 1998, 101–103.) Opinnäytetyötä varten 

suunnittelin havainnoivani tiettyjä tilanteita liittyen erityisesti päiväjärjestyksen 

kuvittamiseen ja sen hyödyntämiseen. Osallistuvan havainnoin jatkuessa ha-

vaitsin, että minunkin opinnäytetyössäni yhdistyivät sekä havainnointisuunnitel-

man toteuttaminen että ennalta määrittelemättömien tilanteisiin osallistuminen 

ja niiden havainnointi. 

 

Osallistuvaa havainnointia hyödyntävän tutkijan tulee tiedostaa, että hänen 

omat kulttuuriset, sosiaaliset, historialliset ja sosiaaliset ominaisuudet vaikutta-

vat tutkimuksen aineistoon. Ne vaikuttavat siihen, mihin asioihin tutkija kiinnittää 

huomiota. Tutkijan on kuitenkin syytä pyrkiä itse vaikuttamaan mahdollisimman 

vähän tapahtumien kulkuun ja toimintaan. (Vasenkari 1996, 9; Eskola, Suoranta 

1998, 103.) Omassa työssäni havaitsin, että omien mielipiteiden sekä kokemus-

ten poisjättäminen tilanteiden tulkinnoista on ehdottoman tärkeää työn luotetta-

vuuden kannalta. Se vaati kuitenkin paljon analysointia omien kirjaamisten suo-

rittamiseen ja pohdintaan siitä, mitkä tekijät vaikuttivat tilanteiden tulkinnassa. 

Pohdin myös aina tulosten tiimoilta Kanalan (2012, 97) teoksen kysymysten 

avulla, mitä tulokset sillä kertaa kertoivat ja mitä tuloksista löytyi. 

 

Eskola & Suoranta (1998, 103–104) kirjoittavat, että osallistuvan havainnoinnin 

hyödyntäminen laadullisessa tutkimuksessa on moninainen ja saattaa tuottaa 

erilaisia näkökulmia samasta aiheesta riippuen siitä, mihin tutkija kiinnittää 

huomiota. Tutkimuksen perustuessa kuitenkin teoriatietoon sekä havainnointei-

hin ovat lopputulokset kuitenkin ihan yhtä oikeanlaisia riippumatta siitä, mihin 

asioihin tutkija kiinnittää huomiota. Tämä tuokin tutkimustuloksiin toivottavaa 

uutta tietoa eri näkökulmista. Anttila (2009, 83) toteaa, että osallistuva havain-

nointi tukee kerätyn tiedon hyödyntämistä sekä kehittämistoiminnassa että 

mahdollisissa tulevissa hankkeissa. 

 

 

Saadakseni vanhempien sekä lasten näkökulmaa kuvamateriaalin käytöstä päi-

vähoidossa, annoin ryhmien vanhemmille saatekirjeen opinnäytetyöhön liittyen 
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sekä kyselylomakkeen (Liite 2 ja 3).sekä paperiversiona että sähköpostitse. Ky-

selylomake sisälsi neljä kysymystä kuvien käyttöön liittyen. Laadin kyselylo-

makkeen yhdessä päivähoidon työntekijöiden kanssa. Suunnitteluvaiheessa 

pohdin, mikä tieto olisi oleellista opinnäytetyöni kannalta. Toteutuksessa kysyin 

henkilökunnan mielipidettä kysymysten asettelusta sekä kohdentamisesta. Vas-

tausten perusteella muokkasin kysymyksiä saatujen mielipiteiden perusteella.  

Kyselylomaketta hyödynnetään tilanteissa, joissa halutaan useammalta tutkitta-

valta henkilöltä vastaus samaan asiasisältöön. Kyselylomake on näin ollen 

standardoitu. Toimintamallina on tarkoitus, että tutkittava itse lukee kirjallisen 

kysymyksen ja vastaa siihen myös kirjallisena. Haasteena tämän kaltaisissa 

kyselymuodoissa on vähäinen vastausprosentti tutkittavien keskuudessa. (Vilk-

ka 2005, 73–74.) Muotoilin kysymykset avoimiksi kysymyksiksi. Vilkka (2005) 

kirjoittaa kirjassaan, että usein saatetaan luulla avoimien kysymysten olevan 

vain laadullista tutkimusta. Avoimien kysymysten vastausten analysointi on 

huomattavasti työläämpää kuin numeraaliset vastausmahdollisuudet. Tällainen 

kysymysten asettelu antaa kuitenkin vastaajalle mahdollisuuden kertoa omia 

mielipiteitään ja kaikki mahdolliset mielipiteet pystyy jakamaan omalla tavalla 

(Kananen 2012, 125). Usein avoimia kysymyksiä käytetään tutkimusaiheesta, 

josta ei ole vielä paljon tutkimustietoa. (Vilkka 2005, 86–87.) Opinnäytetyötäni 

varten sain avoimien kysymysten pohjalta laajemman vastauksen vanhempien 

ajatuksista kuin rajatuilla vastausvaihtoehdoilla. Vastausprosenttimäärä oli hyvin 

pieni kokonaislukuun verrattuna ja tästä syystä vastausten avoin muoto oli sitä-

kin tärkeämpi.  

 

Annoin vanhemmille mahdollisuuden vastata kyselyyn anonyymisti. Tällöin vas-

taukset sai palauttaa paperiversiona päiväkodin postilaatikkoon. Toisena vaih-

toehtona oli palauttaa kysely sähköpostitse suoraan minulle. Nämä vaihtoehdot 

siksi, että halusin taata mahdollisuuden anonyymiin palautukseen ja huomioin 

mahdollisuuden, ettei kaikilla ole mahdollisuuksia vastata kyselyyn internetin 

välityksellä (Vilkka 2005, 75). Jaoin kyselyn 28 perheelle. Sain vastauksia kuusi 

kappaletta. Sain ne palautuksina joko sähköpostitse tai henkilökohtaisesti suo-

raan itselleni.  
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Suunnittelin opinnäytetyön alussa pitäväni henkilökunnalle teemoitetun ryhmä-

haastattelun. Tutkimusmuotona ajattelin sen sopivan kaikista parhaiten saadak-

seni selville opinnäytetyötä varten parhaiten henkilökunnan ajatuksia kuvamate-

riaalin käytöstä ja lisäämisestä. Kvalitatiivinen haastattelu auttaa tutkijaa ym-

märtämään, kuinka tutkittavat kokevat ympäristön, jossa he työskentelevät ja 

elävät (Eskola & Suoranta 1998, 86; Vilkka 2005, 101). Teemahaastattelu puo-

lestaan on yksi laadullisen tutkimushaastattelun muodoista. Haastattelumuoto 

on järjestelmällistä tiedonkeruuta ja keskustelu etenee etukäteen valittujen ai-

heiden ja teema-alueiden pohjalta (Vilkka 2005,101). Ryhmähaastattelun avulla 

voidaan kehittää työympäristön sosiaalisiin, fyysisiin sekä psyykkisiin oloihin. 

Haastattelumuotoa voidaan käyttää niin kehittämiskohteen suunnittelussa sekä 

arvioinnissa. (Moilanen 1995, 9.) Ryhmähaastattelua varten on oltava selkeä 

suunnitelma ja tieto siitä, mitä haastattelulla tavoitellaan. Tällaisessa haastatte-

lumuodossa tutkija itse ei osallistu keskusteluun (Vilkka 2005, 104). 

 

Opinnäytetyön edetessä havaitsin kuitenkin, ettei ryhmähaastattelu ole paras 

vaihtoehto vuorohoitopäiväkodissa saada työntekijöiden mielipidettä esille ku-

vamateriaalin käytöstä. Vuorotyöstä johtuen oli mahdotonta saada kaikki tiimien 

jäsenet samanaikaisesti haastatteluun. Tästä johtuen päätin suorittaa mielipitei-

den selvityksen kirjallisesti hyödyntäen teemoitettua kyselyä. Teemoitettu kysely 

tarkoitti tässä opinnäytetyössä neljän aiheeseen liittyvän kysymyksen kirjoitta-

mista henkilökunnan toimistoon fläppitaululle. Annoin työntekijöille useamman 

päivän aikaa vastata kyselyyn. Tällä tavoin kaikilla osallistujilla oli mahdollisuus 

vastata oman työvuoron aikana. Tämä muoto antoi mahdollisuuden myös vas-

tata kyselyyn nimettömästi ja omassa tahdissa. Kyselyyn osallistui Ketunpoikien 

sekä Napakettujen henkilökunta ja päiväkodin resurssilastentarhanopettaja. 

Teemaan liittyvät kysymykset olivat seuraavat: 

 

 1. Mitä hyötyä koet kuvamateriaalin käytössä vuorohoitopäiväko-

 dissa? 

 2. Millaisia haasteita koet kuvamateriaalin käytössä? 

 3. Missä vaiheessa päivää käytät kuvia eniten/vähiten? 

 4. Mitä haluaisin kehittää kuvamateriaalin käytössä työpaikallani? 
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5 OPINNÄYTETYÖN ETENEMINEN  

 

 

5.1 Alkutilanne 

 

Kesään 2014 asti päiväkodissa kuvien käyttö kielen kehittymisen tukena oli ollut 

minimaalista. Kuvien käyttö rajautui päivärytmin kuvitukseen parin ryhmän sei-

nällä. Kuvat eivät olleet samanlaiset ryhmien kesken. Osa lastenlauluista oli 

kuvitettu, mutta niiden käyttö arjessa oli satunnaista. Keskityin tässä opinnäyte-

työssä havainnoimaan 0–3- vuotiaiden ryhmien henkilökunnan kuvamateriaalin 

käyttöä vuorohoitopäiväkodin arjessa. Kuvamateriaalin käyttöönotto käynnistyi 

pikku hiljaa, vaikka aluksi niiden hyödyntäminen tuntui hieman hankalalta. Ke-

väällä 2014 päiväkodissa otettiin yhteiseksi kehittämistavoitteeksi kuvien käytön 

lisääminen koko päiväkodissa. Henkilökunta koki, että kuvamateriaaleista olisi 

lapsille apua päivärytmin hahmottamisessa ja vuorovaikutustilanteiden tukemi-

sessa. Kuvien käytön lisääminen liittyi olennaisesti myös lasten osallisuuden 

lisäämiseen, joka kirjattiin syksyllä 2015 koko päiväkodin kehittämiskohteeksi. 

Kielen kehityksessä kuvamateriaalin käytöllä on erityinen merkitys. Kuvat autta-

vat erityisesti S2 (suomi toisena kielenä)- lapsia hahmottamaan sanojen merki-

tyksen kuvien avulla. Työntekijät ajattelivat kuvien olevan hyvä työkalu myös 

heitä itseään varten.  

 

Syksyllä 2015 hankin tutkimusluvan kaupungilta ja täytin yhteistyösopimus-

kaavakkeen päiväkodin johtajan kanssa. Aloitin osallistuvan havainnoinnin lo-

kakuun alussa. Ensimmäinen edistysaskel kuvien käytössä oli koko talon yhte-

näiset kuvat päivärytmin kuvittamiseen. Elokuussa 2015 valittiin sekä Ketunpoi-

kien että Napakettujen tiimistä yksi työntekijä kokoamaan yhtenäiset kuvamate-

riaalit koko päiväkodin yhtenäiseen käyttöön. Kuvat valittiin Papunetin (2015) 

sivuilta, joka on Kehitysvammaliiton sekä RAY:n ylläpitämä sivusto. Sivuston 

tarkoituksena on lisätä osallistumista ja yhdenvertaisuutta sellaisten ihmisten 

keskuudessa, jotka tarvitsevat tukea puheen tuottamisessa, ymmärtämisessä 

sekä kommunikoinnissa. Sivustolta löytyy muun muassa tietoa puhevammai-

suudesta, erilaista materiaalia kommunikoinnin tukemiseksi sekä Papunetin 

tiimi ylläpitämä oma blogi. 
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Kuvien valinnan jälkeen kuvat hyväksytettiin muilla tiimeillä talon yhteisessä 

kokouksessa. Tämän jälkeen jokaiselle ryhmälle jaettiin kuvat, myös wc- käyn-

teihin ja pukeutumiseen liittyviin tilanteisiin. Lelulaatikoihin laitettiin tiettyjen ta-

varoiden kuvat selkeyttämään järjestämistä. Esimerkiksi autolaatikosta löytyi 

auton kuvat. Sekä Ketunpojat että Napaketut ottivat käyttöön myös lasten omat 

eläinaiheiset kuvamerkit (LIITE 4). Kuvamerkkejä käytetään koreissa ja loke-

roissa. Niitä hyödynnetään Napakettujen ryhmässä myös päiväjärjestyksen 

luomisessa laittamalla lapsen oma kuva siihen kohtaan päivää, jolloin hänet 

tullaan hakemaan. Napakettujen työntekijöille tehtiin omat eläinkuvat ja heidän 

kuvat laitettiin aina mukaan päiväjärjestykseen. Päiväjärjestyksen yläpuolella oli 

työntekijöiden kuvat ja alapuolella lasten kuvat (LIITE 5). 

 

Kuvien avulla pyrittiin lisäämään lasten osallisuutta. Ketunpoikien ryhmässä 

lapsilla oli mahdollisuus valita itse, mitä haluavat leikkiä. Leikit oli kuvitettu ja 

asetettu seinälle lasten tasolle. Tarkoituksena oli laittaa aina sen lapsen kuva 

kyseisen leikin kohdalle, joka valitsi kuvassa olevan leikin. Leikkitaulujen avulla 

jokainen lapsi sai valita vuorollaan, mitä haluaisi seuraavaksi tehdä.  

 

 

5.2 Toteutus 

 

Laadin aikajanan opinnäytetyön etenemisestä. Se auttaa hahmottamaan opin-

näytetyön vaiheita sekä toteutusta. 

 

 

Syksy 2014          Tammikuu 2015      Kevät 2015  Syksy 2015 

 

 OPINNÄYTETYÖN ETENEMINEN 

 

Osallistuva        Kuvamateriaalin    Huhtikuu 2015:  Opinnäytetyön  
havainnointi       hyödyntämisen     Vanhemmille   kirjoittaminen 
alkaa ja             läpikäyminen tiimin kyselylomakkeen jakaminen 
tutkimuslupa     kanssa             Toukokuu 2015: 
Espoon kau-              Henkilökunnan teemoitettu 
pungilta              kysely 
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Lokakuussa 2014 aloitin osallistuvan havainnoinnin opinnäytetyöhön liittyen. 

Havainnoin työntekijöiden tapaa hyödyntää kuvamateriaaleja erilaisissa tilan-

teissa. Tällaisia tilanteita oli erilaisten asioiden ja tekemisten jäsentäminen, siir-

tymätilanteet, toimintatuokiot sekä päivärytmin jäsentäminen. Jätin tässä opin-

näytetyössä havainnoimatta sen, kuinka lapset hyödyntävät keskenään kuvia. 

Syksyllä 2014 hain myös Espoon kaupungilta tutkimusluvan opinnäytetyön te-

kemisestä. 

 

Kiinnitin huomiota työntekijöiden sitoutumiseen ja motivaatioon kuvamateriaalin 

hyödyntämisen kautta. Sitoutunut aikuinen kykenee mukautumaan muuttunei-

siin tilanteisiin (Kalliala 2008, 23). Sitoutunut työntekijä luo muutoksista huoli-

matta ympärilleen luotettavan sekä kiireettömän ilmapiirin sekä huomioi lapset 

yksilöinä. Tällöin lasten on helppo lähestyä työntekijää. Työntekijä toimii myös 

periaatteidensa ja osaamisensa kautta (Kalliala 2008, 133). Työntekijän on 

myös sisäistettävä ja omaksuttava esimerkiksi uusi työmenetelmä voidakseen 

sitoutua siihen.  

 

Vuoden vaihteessa kiinnitin huomiota siihen, että kuvamateriaalin hyödyntämi-

nen päiväjärjestyksen osalta alkoi vähentyä. Asiasta keskusteltiin tiimissä ja 

kannustimme toisiamme hyödyntämään kuvia mahdollisimman monessa eri 

tilanteessa. Työyhteisön yhteiset arvot ja ilmapiiri vaikuttavat kasvattajan sitou-

tuneisuuteen. Sillä saattaa olla myös vaikutusta lasten sitoutuneisuuteen. Ai-

kuisten keskinäinen vuorovaikutus on lähtökohta hyvään ja arvokkaaseen hoi-

toon ja tukeen. Sitoutunut työyhteisö on sopinut yhteiset arvot sekä säännöt ja 

sitoutunut kasvattaja kykenee omaksumaan nämä. Hän kykenee myös hyväk-

symään ihmisten erilaisuudet eikä jätä toisten mielipiteitä huomioimatta. (Kal-

liala 2008, 133.) 

 

Keväällä 2015 jaoin vanhemmille saatekirjeen sekä kyselylomakkeet kuvamate-

riaalin käyttöön liittyen (LIITE 2 & 3). Vanhemmilla oli kolme viikkoa aikaa vasta-

ta kyselyyn. Sain kuusi palautusta 28 perheelle jaetuista kyselylomakkeista.  
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5.3 Tulokset, yhteenveto sekä kehittämisideat 

 

Opinnäytetyön tutkimustulosten analysointi oli vaiherikasta ja osittain myös työ-

lästä. Tällaisessa tutkimusmenetelmässä tiedonkeruu sekä analysointi tapahtu-

vat osin samanaikaisesti. Osallistuvan havainnoinnin tulosten analysointi sisäl-

tää omaa reflektointia ja tulosten analysointi ratkaisee, kuinka tutkimusaihetta 

tulevaisuudessa käsitellään ja tuotetaan. (Kananen 2012, 96–97.) Kehittämis-

toiminnan raportointiin ei ole luotu yhtenäistä käytäntöä. Tästä syystä on kiinni-

tettävä erityistä huomiota siihen, että raportista ilmenee tutkitun tiedon ja tie-

donvälityksen sekä käytännön kannalta vaikuttavimmat löydökset ja tulokset. 

(Anttila 2007, 149.) 

 

Opinnäytetyötä varten tekemässäni osallistuvassa havainnoinnissa suurimmiksi 

huomionkohteiksi valikoitui työntekijöiden sitoutuminen kuvamateriaalin lisäämi-

seen osana työmenetelmiä sekä lasten motivaation lisääntyminen uuden oppi-

miselle kuvamateriaalien avulla. Havainnoinnin perusteella kiinnitin huomiota 

siihen, että uuden työmenetelmän käyttöönotossa työntekijän täytyy itse kokea 

ymmärrys ja tunne uuden työmenetelmän käytöstä. Kuusela (2013, 195) kuvai-

lee, että yksi paras työntekijöiden motivointi uuden työmenetelmän käyttöön-

otossa onkin kokemus ja tieto työmenetelmän vaikutuksista. Oppiminen ja 

asenne muuttuvat, kun jostakin kirjatiedosta saadaankin kokemus ihan konk-

reettisesti. Sitoutuneisuutta ei pysty pakottamaan. Vaikka halua uuden työme-

netelmän kokeilemiseen on, niin tarvitaan myös ymmärrystä ja tietoa menetel-

män käytöstä ja sisällöstä. Suuri vaikutus on myös työyhteisön ilmapiirillä sekä 

positiivisella palautteella ja ajattelutavalla. Havainnoin esimiehen vaikutuksen 

tietyn työmenetelmän käytön yhteydessä. Päiväkodin johtaja kävi esimerkiksi 

ryhmissä välillä ja kehui työntekijöiden tapaa hyödyntää kuvamateriaaleja. Esi-

mies pystyykin motivoimaan työntekijöitä uuden työmenetelmän käyttöönotossa 

olemalla itsekin positiivisella ja kannustavalla asenteella heti alusta lähtien mu-

kana. Hän voi antaa positiivista palautetta suoraan työntekijöille tai tuoda koko 

työyhteisön tietoon jonkin työntekijän hyvä suoritus. Tällainen toimintamalli esi-

miehen puolelta edesauttaa uuden työmenetelmän käyttöönoton onnistumises-

sa koko työyhteisössä. (Kuusela 2013, 146–147, 194–195). Uudesta työmene-

telmästä keskusteleminen työntekijöiden kanssa on keskeinen motivaattori esi-
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miehen puolelta. Omien tottumusten ja tapojen muokkaaminen ei välttämättä 

ole helppoa isossa työyhteisössä, vaikka työyhteisöissä tapahtuvat erilaiset 

muutokset ovat arkipäivää. Esimiehen tuella muutos on kuitenkin helpompaa. 

(Kuusela 2013, 194–195.) Päiväkodin johtaja otti esimerkiksi henkilökunnalle 

suunnatussa talonillassa kuvamateriaalin käytön esille. Hän kertoi kuvamateri-

aalin käytöstä ja hyödyistä omia ajatuksiaan sekä kokemuksiaan. Tällä koke-

muksella oli positiivinen vaikutus henkilökunnan motivointiin sekä sitoutumi-

seen. 

 

Havainnoidessani työntekijöiden kuvamateriaalin hyödyntämistä erilaisten asi-

oiden ja tekemisten jäsentämisessä havaitsin, että kuvamateriaalin hyödyntä-

minen ympäristön kuvituksessa oli varsin kehittävä ja loistava työmenetelmä 

alle 3- vuotiaiden kasvun ja kehityksen tukemisessa. Kuvia kiinnitettiin erilaisiin 

hyllyihin ja laatikoihin sen mukaan, mitä niissä kuului sillä hetkellä olla. Lapset 

oppivat niiden avulla sanoittamaan helpommin lelujen nimiä sekä osallistumaan 

yhteisiin toimintatuokioihin luottavaisemmin. Kuvat lisäsivät lasten osallisuutta, 

koska he kykenivät paremmin hahmottamaan esimerkiksi lelulaatikoiden sisäl-

lön kuvien avulla. Kuvitus vähensi ylimääräistä ärsykettä siivoustilanteissa ja 

vuorovaikutus lasten keskuudessa oli rauhallisempaa. Ketunpoikien ryhmätilaan 

sijoitettujen eläinaiheisten isojen kuvien avulla lapset innostuivat aloittamaan 

itse herkemmin vuorovaikutustilanteet niin aikuisten kuin lasten parissa. Kuvat 

olivat sijoitettu lasten tasolle. 

 

Havainnoidessani työntekijöiden kuvamateriaalin hyödyntämistä siirtymätilan-

teissa havaitsin, että päiväjärjestys auttoi lapsia ennakoimaan tulevia siirtymäti-

lanteita. Päiväjärjestyksen avulla pystyi käymään läpi mitä sillä hetkellä tapah-

tuu ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Muutoin kuvamateriaalin käyttöä ei koettu tar-

peelliseksi siirtymätilanteissa.  

 

Havainnoidessani työntekijöiden kuvamateriaalin hyödyntämistä toimintatuoki-

oissa havaitsin, että kuvamateriaalia hyödynnettiin parhaiten laulu- ja lorutuoki-

oilla. Lorukorteissa oli runon lisäksi kuvitettu aiheeseen liittyvä kuva ja esimer-

kiksi Kolme varista- laulu oli kuvitettu kokonaan. Tämä auttoi lapsia hahmotta-

maan laulujen ja lorujen sisällön.  
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Havainnoidessani työntekijöiden kuvamateriaalin hyödyntämistä päivärytmin 

jäsentämisessä havaitsin, että lapset hyötyivät siitä järjestäen jokainen. Toimin-

takauden ollessa puolessa välissä havaitsin, etteivät kaikki työntekijät käyttä-

neet päiväjärjestystä yhtä johdonmukaisesti, kuten alussa. Välillä nuoli, jonka 

piti olla sen hetkisen toiminnan kohdalla, olikin jossain väärässä paikassa eikä 

nuoli liikkunut johdonmukaisesti arjen mukana. Tämän havaitessani kiinnitin 

entistä enemmän huomiota syihin, jotka vaikuttivat tähän. Vuorohoitopäiväko-

dissa syitä löytyikin monia. Lapset olivat eri aikaan eri tiloissa riippuen vuoro-

kauden ajankohdasta. Esimerkiksi aamuisin Napaketut söivät aamiaisen isom-

pien lasten kanssa ja tällöin huomion kiinnittäminen päiväjärjestykseen jäi vä-

hemmälle. Sama toistui myös illalla, jolloin lapset olivat eri tiloissa ja ryhmän 

oma päiväjärjestys jäi vähemmälle käytölle. Toki päiväsaikaan päiväjärjestystä 

olisi voinut hyödyntää paremminkin, mutta koin havainnoin pohjalta etteivät ihan 

pienimmät ymmärtäneet päiväjärjestyksen merkitystä samalla tavalla kuin yli 3-

vuotiaat. Yli 2-vuotiaat alkoivat vasta kiinnittämään päiväjärjestykseen ylipäänsä 

huomiota. Napakettujen ryhmässä lapsen kuva laitettiin päiväjärjestykseen sii-

hen kohtaan, jolloin hänet tullaan hakemaan. Tämä vähensi lasten levottomuut-

ta päivän aikana. 

 

Vuoden alussa Ketunpoikien tiimissä todettiin, etteivät leikkitaulut olleet paras 

keino alle 3-vuotiaiden osallistamisessa. Kuvia ei pystytty hyödyntämään suun-

nitellulla tavalla, koska pienimmät lapset eivät ymmärtäneet leikkitaulujen merki-

tystä kokonaisuudessaan. Työntekijöiden kiireellisyys välipalan jälkeen toimi 

myös yhtenä esteenä leikkitaulujen hyödyntämiselle, esimerkiksi vanhemmat 

tulivat hakemaan lapsiaan heti välipalalta ja vaippoja piti vaihtaa useammalta 

lapselta. Kuvat toimivat kuitenkin hyvinä tukimuotoina kielelliselle harjoitteelle 

pitkin päivää ja keväällä ryhmän isoimmat lapset eli noin 2,5-vuotiaat kävivät 

itse siirtämässä oman kuvansa sen leikin kohdalle, jossa sillä hetkellä olivat. 

 

Vanhemmille jaetusta kyselylomakkeesta poimin eroavaisuudet sekä yhtenäiset 

mielipiteet esille. Sain kuusi palautusta 28 perheestä. Puolet vanhemmista koki 

saaneensa liian vähän tietoa kuvamateriaalin käytöstä päiväkodissa ja osasivat 

yhdistää kuvamateriaalin käytön osana päiväkodin arkea vasta kyselyn ohella. 

Tästä huolimatta he kokivat, että kuvamateriaalin käytöstä on hyötyä kielen ke-
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hitykselle sekä uuden oppimiselle. Pari vanhempaa koki, että voisivat hyödyn-

tää kuvia myös kotona, esimerkiksi kuvittamalla lelulaatikoita lelujen kuvilla. 

Tärkeimmäksi vanhemmat kokivat päiväjärjestyksen sekä siihen liittyvät lasten 

hakuaikojen linkityksen. Vanhemmat kokivat, että lasten luovutustilanne rauhoit-

tui sillä, kun he kävivät yhdessä lapsen kanssa laittamassa lapsen kuvan päivä-

järjestykseen siihen kohtaan, jolloin lapsi haetaan. Kaiken kaikkiaan vanhem-

mat olivat sitä mieltä, että kuvien käyttö on erittäin hyvä työmenetelmä ja toivo-

vat, että niiden käyttöä jatketaan ja tehostetaan tulevaisuudessakin lasten tar-

peiden mukaan. 

 

Henkilökunnalta saadut vastaukset kuvamateriaaliin liittyen tukivat omia havain-

tojani kuluneen toimintakauden ajalta. Työntekijöiden kyselylomakkeen perus-

teella kuvamateriaalin hyötyihin kuuluivat kaksikielisten ja kaikkien muidenkin 

suomen kielen oppimisen tukeminen. Kuvat mahdollistavat myös kielitaidotto-

man lapsen kommunikoinnin muiden kanssa ja lisäämään näin ollen vuorovai-

kutustilanteita. Kuvia pystyy hyödyntämään erilaisissa leikeissä, lauluissa sekä 

loruissa ja toimivat näin ollen oppimisen tukena. Työntekijät kokivat päiväjärjes-

tyksen kuvittamisen samalla tavalla hyödylliseksi kuin vanhemmat. Kuvia hyö-

dynnettiin eniten aamuisin, päivällä, wc- ja peseytymistilanteissa sekä loru- ja 

laulutuokioissa. Vähiten kuvia käytettiin iltaisin ja ulkona. 

 

Haasteena osa työntekijöistä koki sen, etteivät aina muistaneet käyttää kuva-

materiaalia. Koettiin kuitenkin tarpeelliseksi lisätä kuvien määrää sekä yhtenäis-

tää kuvamateriaalit entistä paremmin koko talon keskuudessa. Päiväjärjestyk-

sen ollessa lasten tasolla saattoi nuoli, joka kuvaa sen hetkistä toimintaa, olla 

ihan väärässä kohdassa lasten jäljiltä. 

 

Jatkossa työntekijät halusivat kehittää kuvamateriaalin käytössä leikkitaulujen 

hyödyntämistä. Haluttiin lisätä kuvamateriaalia koko päiväkotiin sekä tehdä eri-

laisia kuvamateriaalinippuja liittyen erilaisiin tilanteisiin. Niput voisi kulkea joko 

kaulassa mukana tai roikkua esimerkiksi eteisessä, vessassa ja ruokapöydäs-

sä. Työntekijät halusivat kehittää entisestään kuvamateriaalin käyttämistä osa-

na omaa työtapaa.  
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Yhteenvetona voi todeta, että kuvamateriaalien hyödyntäminen vuorohoitopäi-

väkodin arjessa on erittäin tarpeellista lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa 

sekä henkilökunnan että vanhempien mielestä. Kuvamateriaaleista etenkin päi-

väjärjestys on tarpeellinen joka ryhmässä, koska se auttaa lasta hahmottamaan 

hoitopäivän etenemistä. Kuvamateriaalin hyödyntäminen ympäristön kuvituk-

sessa oli myös tärkeä lisäys arjen sujuvuutta ajatellen. Kuten teoriaosuudesta 

kävi ilmi, niin erityisesti vuorohoidossa kasvatuskumppanuuden merkitys koros-

tuu alle 4-vuotiaiden ryhmissä. Vuorohoidossa vanhempien ja työntekijöiden 

vuorovaikutus on tärkeässä roolissa. 

 

Kuten tuloksista ilmeni, niin työntekijöiden mielestä kuvamateriaalin käyttö työ-

menetelmänä on osittain haasteellista. Toisaalta se on hyvä apu varsinkin kak-

sikielisten lasten sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa. Kuten van-

hempien kyselylomakkeiden tulokset kertoivat, niin kaikki vanhemmat kokivat 

kuvamateriaalin käytön erittäin hyödylliseksi ja osa oli valmis hyödyntämään 

niitä myös kotona. 

 

Kehittämisideoina kiinnittäisin jatkossa huomioita vanhempien huomioimiseen ja 

asioista tiedottamiseen. Vanhempien ja työntekijöiden välillä tulisi olla luotta-

muksellinen ja avoin ilmapiiri. Työntekijöiden keskuudessa tähän sisältyy arjesta 

ja työmenetelmistä kertominen lasten vanhemmille avoimesti. Se auttaa van-

hempia ymmärtämään varhaiskasvatuksen merkityksen oman lapsensa kas-

vussa, kun työntekijöinä kerromme heille omista työmenetelmistä ja peruste-

lemme niiden käyttötarkoitukset.  

 

Toisena kehittämisideana kiinnittäisin entisestään huomiota kuvamateriaalin 

käytön kielen kehityksen tukemisessa päivähoidon arjessa. Koen, että kaikki 

lapset hyötyvät kuvamateriaalin käytöstä. Erityinen tuki niillä on kuitenkin esi-

merkiksi lapsen kanssa, jolla on kielen kehityksen viivästymä. Tästä syystä 

henkilökunta voisi kouluttautua lisää kuvamateriaalin käyttöä varten. 
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6 POHDINTA 

 

 

6.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni kiinnitin huomiota eettisyyteen. Laadulliseen tutki-

mukseen ja osallistuvaan havainnointiin liittyy monia ongelmakohtia, joihin on 

kiinnitettävä huomiota heti opinnäytetyön alusta lähtien (Eskola & Suoranta 

1998, 52). Reflektiivisyys on eettisen ajattelutavan kasvujalusta. Reflektiivisyy-

den avulla pystytään pohtimaan ja perustelemaan havaittuja tapoja ja tietoja 

saavuttaen loogisen kokonaisuuden. Tällä tavoin huomioidaan myös moraalis-

ten ja arvojen vaikutus analysoinnissa. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & Saar-

nio 2009, 170.) 

 

Työyhteisö oli tietoinen siitä, että työn ohella tein osallistuvaa havainnointia ku-

vien käytöstä työmenetelmänä sekä henkilökunnan sitoutumisesta. Tiedottami-

nen omasta työstäni ja aikeistani oli mielestäni aiheellista, vaikka toisaalta sen 

voisi ajatella vaikuttavan tutkimuksen lopputulokseen. Koin, että tiedottaminen 

omasta toiminnastani kuuluu velvollisuusetiikkaan opinnäytetyön prosessiin liit-

tyen. Tällöin työyhteisö oli tietoinen toiminnastani. En myöskään johdattanut 

työntekijöitä missään vaiheessa harhaan. Toisaalta vanhemmille suunnattu tieto 

ei ollut hoidettu tarpeeksi hyvin. Opinnäytetyössä opin vanhemmilta saadun 

vastaustulosten perusteella sen, että aina on varmistettava vanhempien olevan 

tietoisia päivähoidossa käytettävissä työmenetelmistä. Kaikki vanhemmat eivät 

tienneet kuvamateriaalin hyödyntämisestä työmenetelmänä ja tämä tieto selvisi 

minulle vasta vanhemmille jaetun kyselylomakkeen vastausten perusteella. 

Tässä asiassa minun olisi pitänyt toimia siis toisin ja varmistaa, että vanhemmat 

ovat ajan tasalla päivähoidon työmenetelmistä. Toisaalta kokemus opettaa ja 

nyt tiedän, että vanhemmille on jaettava esimerkiksi kirjallisesti lukukauden 

alussa perusteellinen selvitys ja tieto siitä, mitä eri menetelmiä päiväkodissa 

hyödynnetään lapsen kasvun ja kehityksen tueksi. 

 

Opinnäytetyön pohjana toimii teoriatieto, johon peilaan saamaani materiaalia 

havaintojen sekä kyselylomakkeiden kautta. Jotta arviointi sekä raportointi olisi-
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vat mahdollisimman luotettavaa, pidin päiväkirjaa osallistuvasta havainnoinnista 

ja sen avulla pystyin tarkistamaan havaintojani myöhemminkin. Tulkitessani 

havaintojani sekä kyselylomakkeita suoritin tulkinnat mahdollisimman neutraalil-

ta pohjalta. Analysoidessani osallistuvan havainnoinnin pohjalta laadittua päivä-

kirjaa huomasin usein pohtivani, tulkitsenko tulokset neutraalisti ilman, että an-

noin omien mielipiteideni vaikuttaa tulokseen. Tärkeä tekijä eettisyydessä oli 

myös tutkimustulosten luottamuksellinen tulkinta sekä nimettömyyden säilyttä-

minen (Eskola & Suoranta 1998, 52). 

 

Kehittämistoiminnassa luotettavuus syntyy sen mukaan, pystyykö toiminnasta 

syntynyttä tietoa hyödyntämään vai ei. Lopputuloksen on oltava käyttökelpoinen 

ja todenmukainen, jotta voidaan arvioida työn luotettavuutta. Toisin sanoen työn 

täytyy vakuuttaa työyhteisö sillä, että kehittämistoiminnasta on seurannut jotain 

uutta ja hyödyllistä. Tutkijan avoimuus aineiston suhteen tukee myös toiminnan 

vakuuttavuuden syntymistä. (Toikko, Rantanen 2009, 121–123.) 

 

 

6.2 Opinnäytetyöprosessi ja ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyöni aihe valikoitui vuorohoitopäiväkotiin linkittyväksi heti, kun aloitin 

itse työskentelyn siellä. Koin, että on tärkeää tehdä jollakin tavalla selvitys kei-

noista, joilla vuorohoidossa olevien lasten arkea pystyisi helpottamaan. Vuoro-

hoidossa olevilla lapsilla ei kuitenkaan ole muita vaihtoehtoja hoitopaikan suh-

teen, sillä kaupunki ei tarjoa toista hoitomuotoa perheille, jossa vanhemmat 

käyvät vuorotyössä. Tämä vaikuttaa siis esimerkiksi erityistä tukeva tarvitsevien 

lasten arkeen erittäin paljon. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä kasvaa 

oman kokemukseni mukaan jatkuvasti vuorohoitopäiväkodin arjessa. Suomi on 

myös entistä kansainvälisempi maa ja tästä syystä kaksikielisten lasten määrä 

kasvaa päiväkodeissa jatkuvasti. Siihen liittyvä ammatillinen osaaminen ja oike-

anlaisen tuen antaminen on erittäin tärkeää varhaiskasvattajien keskuudessa. 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni peilasin jatkuvasti oman osaamisen kehittymistä ja 

lisääntymistä sosionomin AMK- tutkinnon kompetensseihin sekä lastentarhan-

opettajan pedagogisen osaamisen vaatimuksiin. Oman ammatillisuuden kehit-
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tyminen psyykkis-emotionaalisesti ja tiedon lisääntyminen ovat olennainen osa 

ammatillista kasvua (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka, Saarnio 2009, 33). Koin 

hyvänä apuna päiväkirjan pitämisen osallistuvasta havainnoinnista. Tämä auttoi 

muistamaan tiettyjä hetkiä myöhemminkin ja oli mahdollisuus tarkistaa esimer-

kiksi jonkin tilanteen kulku. Toisaalta osallistuvan havainnoinnin jakaantuessa 

lokakuu 2014-toukokuu 2015 oli opinnäytetyötä varten aika pitkä aika. Sen olisi 

voinut lyhentää vain yhteen lukukauteen.  

 

Koin, että oma ammatillinen kasvu koki harppauksen eteenpäin opinnäytetyön 

aikana. Oman ja muiden työn havainnoiminen toi uusia näkökulmia omaan työ-

hön. Jouduin reflektoimaan omaa toimintaani sekä keräämieni tulosten ana-

lysointia päivittäin. Reflektoinnin avulla oma oppiminen ja ammatillinen kehitty-

minen etenivät. Koin saavani työhön ja ammatilliseen osaamiseen ammatti-

maista osaamista sekä uutta teoriatietoa käytännön työn avuksi. Haasteeksi 

koin opinnäytetyöhön liittyvän teoriatiedon vähyyden. Tästä johtuen opin pilk-

komaan kokonaisuuden pienemmäksi ja etsimään näistä pienemmistä osista 

täsmennettyä tietoa. Toisin sanoen en etsinyt tietoa kuvamateriaalin käytöstä 

päiväkodissa, vaan etsin tietoa, missä eri tilanteissa kuvamateriaaleja on hyö-

dynnetty ja millaisia tuloksia niistä ollaan saatu. Nostin yhdeksi tärkeäksi asiaksi 

myös vanhempien ja työntekijöiden välisen kasvatuskumppanuuden. Koin sen 

olevan yksi tärkeä tekijä varhaiskasvatuksessa sekä vanhempien ja työntekijöi-

den välisessä vuorovaikutuksessa. Koin opinnäytetyön kirjoittamisen loppuun 

hieman haasteellisena, sillä havainnoinnin tulosten ja kyselyistä saatujen vasta-

usten linkittäminen teoriaan osoittautui työläämmäksi kuin osasin kuvitella. Sain 

kuitenkin hyvää ohjausta koulusta ja tämän avulla osasin muotoilla tulokset pa-

remmin kirjalliseen muotoon.  

 

Koko koulutuksen aikana tärkeimmäksi oppimisen kohdaksi koin sen, että jo-

kainen asiakas on aina yksilö. Päivähoidossa tämä yksilö on lapsi, jonka hyvin-

vointi ja kasvun sekä kehityksen tukeminen omassa työssä ja työmenetelmien 

valitsemisessa on kaiken pohjalla. Tähän vaikuttaa myös se, millaisena näen 

itseni työntekijänä sekä miten arvostan muita työntekijöitä työyhteisössäni. 

Luomalla itse omalta osaltani luotettavan ja avoimen ilmapiirin työpaikallani vai-
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kutan työyhteisön hyvinvointiin ja sitä kautta myös työmotivaatioon sekä sitou-

tumiseen omaan työhön. 

 

Ammatti-identiteetin kasvun myötä koen, että pienilläkin muutoksilla varhais-

kasvatuksessa voidaan tukea entistä paremmin pienten lasten kasvua ja kehi-

tystä. Havaitsin, että kaikilla perheillä ei ole vaihtoehtoja työn ja perheen yh-

teensovittamisessa. On paljon yksinhuoltajaperheitä sekä perheitä, joissa mo-

lemmat vanhemmat tekevät vuorotyötä. Tämä on lapsen kasvun ja kehityksen 

kannalta mielestäni hieman haastavaa, koska rutiinit ja säännöllisyys tuntuvat 

helpottavan lapsen arkea. Tästä syystä koen varhaiskasvattajien roolin ja vas-

tuun todella suurena. Kuten tuloksissa kävi ilmi sitoutuneisuuden merkitys työn-

tekijöiden keskuudessa, koen myös itse, että työyhteisön sitouttaminen esimie-

hen avulla uuden on erittäin olennaista ja tärkeää. Työntekijän omalla positiivi-

sella asenteella pystytään myös vaikuttamaan työyhteisön motivointiin ja näin 

ollen tukemaan uuden työmenetelmän käyttöönottoa sekä kehittämistä. Koko 

koulutuksen yksi tärkein viesti tuli mielestäni koulutusjakson lopussa. Silloin pa-

nostettiin työn kehittämiseen. Koen sen itse erittäin tärkeänä osana omaa työ-

täni ja toivon, että itse jatkossakin olen osana varhaiskasvatuksen kehittämis-

työtä. Nykypäivänä tuntuu pienen lapsen tarpeiden ja hyvinvoinnin kuuntelemi-

nen olevan aikamoista taistelua yhteiskunnassa. Taloustilanne on heikko ja rat-

kaisuja pitää tehdä. Oma mielipiteeni ja kannanottoni asiaan liittyen ilmenee 

toivottavasti kuitenkin tämän opinnäytetyön pohjalta. Haluan ja koen olevani 

sosionomi ja lastentarhanopettaja, joka tekee työtä sydämellä vankan ammatil-

lisen osaamisen tiedolla ja kokemuksella. Toivon tämän työn herättävän var-

haiskasvattajien sekä vanhempien keskuudessa ajatuksia sekä mielipiteitä var-

haiskasvatukseen liittyvistä työmenetelmistä ja niiden tarpeista. Koen, että jo-

kaisessa työssä on aina jotakin kehitettävää. Jokainen lapsi on yksilö. Päiväko-

dissa lapset viettävät aikaansa ryhmänä ja tämä asettaa haasteita työntekijälle 

ja koko työyhteisölle. Haasteet kuuluvat osana työntekijän arkeen, koska silloin 

varhaiskasvatus kehittyy koko ajan ja työn taso pysyy kiitettävänä. 
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6.3 Jatkotutkimusideat 

 

Mielestäni tällainen samanlainen kehittämispainotteinen työ kuvamateriaalin 

käytöstä olisi hyvä tehdä vuorohoitopäiväkodissa myös yli 4-vuotiaiden ryhmäs-

sä. Tällä tavoin koko päiväkodin henkilökunta ja tiimit saisivat saman hyödyn 

kuin Ketunpoikien sekä Napakettujen ryhmät. Tällä tavoin saataisi arvokasta 

tietoa päiväkodin isompien lasten kuvamateriaalin käytön hyödyistä kaikkien 

lasten kohdalla, mutta myös erityistä tukea tarvitsevien lasten sekä kaksikielis-

ten lasten parissa. 

 

Toisena tutkimusideana näkisin hyödylliseksi selvittää, millä eri tavoin lapset 

hyödyntävät kuvamateriaaleja keskenään. Tämä opinnäytetyö painottui henkilö-

kunnan kuvamateriaalin käyttöön. Koen, että Suomenojan päiväkoti hyötyisi 

myös tällaisesta lapsinäkökulmasta lähtevästä tutkimusotteesta.  
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LIITE 1:Leikkivalintataulu 
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LIITE 2. Saatekirje vanhemmille 

 

 

Hei Ketunpoikien ja Napakettujen vanhemmat! 
 
Olen kolmannen vuoden opiskelija Helsingin ammattikorkeakoulussa. Valmistun sosio-
nomiksi lastentarhanopettajan pätevyydellä. Teen opinnäytetyötä, jossa havainnoin 
kuvien käyttöä vuorohoitopäiväkodin arjessa Ketunpoikien ja Napakettujen ryhmissä. 
Tehtävään liittyen pidän myös ryhmien henkilökunnalle ryhmähaastattelun. Opinnäyte-
työtä varten olen saanut Espoon kaupungilta tutkimusluvan. 
 
Kuvien käyttö päiväkodin arjessa tukee lapsen kielenkehitystä; erityisesti alle 3-vuotiaat 
sekä kaksikieliset lapset hyötyvät kuvien käytöstä. Kuvien käytöstä on hyötyä myös 
tarkkaavaisuuden ylläpidossa. Kuvitettu päiväjärjestys nimenomaan ympärivuorokauti-
sessa päiväkodissa auttaa lasta hahmottamaan ajan kulkua ja milloin häntä haetaan 
(luo turvallisuutta). 
 
Jotta saisin myös teidän vanhempien ja lapsenne äänen kuuluviin, niin lähestyn teitä 
kyselylomakkeen kautta. Olisi erittäin tärkeää saada tietoa teidän ajatuksistanne ja 
mielipiteistänne. Kysely on vapaaehtoinen. Analysoin kyselylomakkeen vastaukset 
osaksi opinnäytetyötä. Opinnäytetyöhön ei tule kenenkään lapsen tai perheenjäsenten 
nimiä tai muita tietoja. Opinnäytetyö valmistuu syksyllä 2015 ja se julkaistaan osoit-
teessa www.theseus.fi.  
 
Mikäli teillä on kysyttävää, voitte ottaa yhteyttä minuun sähköpostitse: hei-
di.m.lemola@espoo.fi. tai voitte kysyä, kun tavataan päiväkodilla. Kyselylomakkeen voi 
palauttaa päiväkodin eteisessä olevaan palautelaatikkoon tai sähköpostitse yllä ole-
vaan osoitteeseen. 
 
Vastaamalla kyselyyn annatte arvokasta tietoa päiväkodin toiminnasta sekä lap-
sen kokemuksista kuvien käytöstä. Vastaathan kyselyyn torstaihin 2.4. mennes-
sä.  
 
 
Mukavaa kevään odotusta!!   
 
Yhteistyöstä kiittäen,  
Heidi Lemola ( Hedu) 
 

 

 

  

http://www.theseus.fi/
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LIITE 3: Kyselylomake vanhemmille  

 

 

Kyselylomake vanhemmille 

 

 

1. Mitä mieltä olette kuvien käytöstä päiväkodissa? 

 

 

 

 

 

2. Miten teidän lapsenne kohdalla kuvien käyttö näkyy päiväkodissa? 

 

 

 

 

 

 

3. Miten lapsi tuo kotona esille kuvien käytön päiväkodissa? 

 

 

 

 

 

 

4. Miten toivoisitte tulevaisuudessa kuvia käytettävän päiväkodissa/kotona? 
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LIITE 4: Lasten omat eläinkuvat 
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LIITE 5: Päivärytmin kuvitus 

 

 

 

 


